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ROMÂNI ODC]RHEIENI LA SCAUNUL DE JUDECATĂ,
IN SECOLUL AL XVII-LEA.
I (1607-1608)
Drd. Vasile LECHINŢAN

Cuvinte cheie: români, Odorhei, Transilvania, Evul Mediu
key words: romanians, Odorhei, Transylvania, Midle Ages
Abstract
Unique documents from 17th century kept by National Archives from Cluj Napoca district, reveal interesting aspects
of Romanians' life in Odorheiu Seat, from faur centuries ago.

Despre românii din scaunul secuiesc Odorhei
din secolul al XVII-lea, mai ales pentru primele
decenii ale acestui veac, se cunosc îndeosebi
din Lustra secuiască din anu/ 1614 o serie de
aspecte semnificative, precum: o estimare a
numărului lor, a răspândirii lor în această arie
geografică, numele cu care apar ei în acte ofi
ciale şi statutul lor sociall.
Despre numele lor se constată fenomenul
folosirii în actele scăunale odorheiene, pre
cum şi la celelate scaune secuieşti, a apelati
vului Olah (=Românul), tocmai pentru a se
evidenţia diferenţa de etnie şi religie în primul
rând în această masă de secui din această
parte a Transilvaniei. Nu mai puţin de 121 de
capi de familie bărbaţi, conscrişi în Lustra de
la 1614 pentru scaunul Odorhei au numele de
familie Olah, şi în toate scaunele secuieşti
conscrise, sunt în total 478 de capi de familie
cu acest apelativ. De numeroase ori, în con
scripţie se precizează că respectivul cap de
familie cu numele de Olah este român de
neam/etnie (ofah fi), aşa cum de altfel ofi
cialii scaunului Odorhei procedau şi cu saşii
din aceste scaune, înregistrându-i frecvent
cu numele de Szasz şi adesea precizând că
este vorba de un cap de familie sas de etnie
(szasz fi).
Puţine sunt numele de familie şi prenume
le capilor de familie români rămase nema
ghiarizate, în scaunul Odorhei: Dan (în Bezid,
Bodogaia), Radu/ (chiar dacă e scris cu grafie
maghiară) (în Bezidu Nou, Bodogaia),
Sărman (în Biborţeni), Opriş, Musca şi Roşea
(în Bodogaia), Comşa (în Comăneşti) etc.
Din punct de vedere social, majoritatea
absolută a românilor odorheieni din 1614
sunt jeleri şi iobagi unii erau liberi, dar din
,
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cauza sărăciei s-au dat iobagi/iobagi zălogiţi
unor nobili din zonă, cum sunt şi cazurile lui
Ofah Janos (Ioan Românul) din Aluniş, scau
nul secuiesc Odorhei şi Ştefan Dan din
Bodogaia, care pentru bani s-a dat iobag,
spune documentul. Alţii au devenit iobagi din
cauza sărăciei sau din motivul de a scăpa de
vreo pedeapsă pentru desfrâu, furt etc.
Foarte puţini români mai erau erau liberi,
conform lustrei sus-amintite: Matei Ofah
(Românul) d i n Turdeni, Nicolae Ofah
(Românul) din Zetea ş.a., care sunt înregis
traţi ca libertini. Un iobag din Mujna, pe nume
George Ofah (Românul) avea chiar un jeler pe
nume George Sas, ceea ce denotă că era
înstărit. În Odorheiu Secuiesc, erau şi orăşeni
capi de familie români cu statut de "orăşeni
plătitori de dare".
Din punct de vedere al stabilităţii unor capi
de familie români, Lustra de la 1614 preci
zează despre unii că sunt iobagi "din vechi
me" sau "vechi" (antiquiores), alţii iobagi
"ancestrali " sau "strămoşesţi" (avitici/eos) (la
Beteşti, Bezid, Benţid, Bodogaia, Călugăreni,
Mereşti, Mihăileni, Mujna, Orăşeni, Ulieş,
Vasileni, Văleni, Vârghiş, Veţca, Vidacut), dar
sunt şi unii veniţi din Ţara Făgăraşului, din
Ţara Românească şi din Moldova sau din altă
localitate, alţii sunt menţionaţi ca nou venit
(advena) sau ca străin de sat. Desigur că, nu
doar românii odorheieni menţionaţi ca fiind
"din vechi me", "vechi", "ancestrali " sau "stră
moşeşti", ci şi cei care nu au menţiunea de
nou venit sau străin fac parte din obştea satu
lui respectiv încă din vremuri vechi, nedeter
minate temporal, cu siguranţă de la coloniza
rea secuilor în zonă.
Fireşte că, din Lustra de la 1614, nu se
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lor, fapt atestat şi de acest document) (Anexa

poate stabili cu exactitate numărul românilor
din scaunele secuieşti, deoarece ei pot fi tre
cuţi aici cu apelativul ocupaţiei lor, scris sub
forma maghiară. Ne pot ajuta să cunoaştem
acest aspect şi alte documente de epocă, pre
cum protocoalele de judecată ale scaunului
secuiesc Odorhei. Aflăm, astfel, din protocolul
anului 1608, că un anume iobag Zeocz Istuan
(Ştefan Suciu/Biănaru) din Corund (Korondon)
este român de neam (o/ah). Desigur că el va
fi fost de meserie szucs, adică blănar/cojocar.
În procesul din 7 iunie 1608, acest iobag este
reprezentat la judecată de stăpânul său de
moşie şi apărat, pentru că Antal Kovacs, de
asemenea din Corund, scaunul Odorhei, i-a
luat cu forţa 32 de oi românului pe nume Şte
fan Suciu/Biănaru (Zeocz Istuan new6 ofah),
fapt petrecut in toamna precedentă, în ziua
de Sf. Dumitru (26 octombrie) a anului 1607.
Oile se aflau la pârât şi la data procesului, şi
deşi au fost cerute legal, el nu le-a restituit şi
de aceea solicită să i se dea pedeapsa minor
potentia (silnicie mică), pedeapsă solicitată
numai când era vorba de iobagi, deoarece
atunci când era lezat u n nobil se cerea
pedeapsa maior potentia (silnicie mare)2.
Martor în proces este şi jelerul lui Anton
Kovacs din Corund, pe nume Ştefan Românul
(Stephanus O/ah), iar martorul Ştefan
Benedek de Corund, primpil, pomeneşte de
un anume român pe nume elemente
(Kelemen nevy o/ah), care era păstorul său
(Anexa I)3.
Un păstor român pe nume Clemente este
pomenit şi în Ocna de Sus (Sofa/uan), într-o
audiere de martori din 6 noiembrie 1606, în
privinţa bănuiţilor Blaziu Românul (O/ah
Ba/as) şi Ioan Românul (O/ah Janos), care ar
fi prădat, cu mai m ulţi ortaci, o măierişte din
Ocna de Sus, de unde au luat caş şi urdă
( ordat, cuvânt împrumutat de secui în graiul

3)'�. Faptul că secuii angajau frecvent păstori

de oi români încă din cele mai îndepărtate
timpuri este atestat şi de studiile asupra
graiului secuiescs.
Într-un alt proces de judecată la Scaunul
Odorhei din 1608, din ziua de Convertire a Sf.
Pavel (25 ianuarie, la catolici), este acţionat in
judecată ca pârât, libertinul Petru Românul
(Zabados Peter O/ah), măier din Lueta
(Leouete]), aşadar slujitor la o fermă sau
măierişte din acel sat, bănuit că împreună cu
alţi ortaci I-ar fi omorât pe un iobag din
Comăneşti (homorod kemenifaluJ), în urma
unei "cinstiri' cu băutură a păstorilor români
(olahok), împreună, la casa lui Leorincz
Gergelj. Libertinul român este reprezentat in
proces de procuratorul (atunci în sens de avo
cat) Abramfy Istuan DeakG.
Intr-un alt proces de judecată ţinut la
Scaunul Odorhei, în a patra zi de după sărbă
toarea Martin Episcopul (1 2 noiembrie, la
"
catolici), "nu demult trecută , din anul 1608,
este pârât, de astă dată, un alt păstor român,
pe nume Fărcaş/Lupu Românul din Mugeni
(O/ah Farkas de Bogoz), bănuit în cazul unor
vite furate, ale căror urme duceau din hotarul
satului Mugeni, în munti7 (Anexa IV).
Păstorul român Oprea Reteni din Căpâlniţa
(Kapolnas olahfalv� figurează într-un proces
din Duminica Trinităţii, din 1608, ca martor
într-un diferend din acel satB (Anexa V).
Pare de înţeles pentru epoca respectivă ca
multe procese să fie iscate în zona păstorilor
de oi, de porci, în zona măieriştilor dinafalâ
satului, unde haiducii puteau acţiona în voie,
uneori cu complicitatea păstorilor. Cercetări
viitoare vor scoate la lumină şi alte aspecte
ale vieţii românilor odorheieni din secolul al
XVII-lea.

Note
1. Vasile Lechintan, Românii din scaunele secuieşti la
1614, in "Angustia", voi I, 1996, p. 93-126.
2. Vezi în acest sens şi: Vasile Lechinţan, Cnezi şi juzi
din Câmpia Transilvaniei in p rocese judecătoreşti la
scaunele comitatense Quj şi Turda in prima jumătate a

4. SJqAN, Sc.Od., dos. Il/ 4, f. 72.
5. Vezi Vasile Lechinţan, Limba română in viaţa
secuilor de-a lungul secolelor (până la 1918), "Angustia",
numerele IX-X.
6. SJCjAN, Sc.Od., dos. II/ 4, f. 67.
7. SJCjAN, Sc.Od., dos. II/4, f. 139.
8. SJqAN, SC.Od., dos. Il/4, f. 133.

veacului al XVII-lea, în nAnuarul Institutului de Istorie şi

Arheologie Ouj-Napoca'� XXVII, 1985-1986, pp. 137160.
3. Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, in
continuare SJCjAN, Fondul Scaunul Odorhei (in contin
uare: Sc.Od.), dos. II/4, f. 147.
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Anexa II. Procesul din 25 ianuarie 1608, pârât: Zabados Peter Ofah Leouelej maior
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Anexa IV. Procesul

din 12 noiembrie 1608:
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Anexa V. Procesul din Duminica Trinităţii, 1 608: Retenj Opra Kapolnas o/ahfalvi pasztor o/ah
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DIMENSIUNILE COSMICE ŞI DIACRONICE ALE
CREŞTINISMULUI ÎN OPERA LUI SAMUIL MICU
Cont. univ. dr. Liliana TROFIN
Cuvinte cheie: cosmos, creştinătate, biserică, tradiţie, istorie, mentalitate
Key words: cosmos, Christianity, eclessia, tradition, history, mentality
Abstract

Samuil Micu are among the most notable representatives of the Transylvanian School. He is a visionary spirit that
develops Christian history and religion as a weapon against ignorance, valuing tradition and adapting message to the
realities of his era in which he wrote and worked. The original translation of the Bible (1795) and in his other works, he
proved his erudite style, being a true role model for future generations.

1. Introducere
Nu sunt departe de adevăr cei care afirmă
că "Absolutizarea determinărilor politica
sociale ale Unirii, implicaţiile jurisdicţionale şi
influenţa acestora asupra derulării acţiunilor
religioase din Transilvania au viciat, de-a
lungul timpului, înţelegerea evenimentelor
petrecute aici la sfârşitul secolului al XVII-lea
şi inceputul secolului al XVIII-Iea "l.
Fără a intra in detaliile genezei şi evoluţiei
uniatismului, fenomen ecleziologic care a
făcut opoziţie Ortodoxiei hrănindu-se din seva
ei2, atragem atenţia asupra faptului că nu
numai senzaţiile şi percepţiile se supun
condiţionării social-istorice, ci şi metodele de
cercetare. Deoarece istoricul nu vine in con
tact cu obiectul studiat, iar credinţa se află
intr-o conexiune strânsă cu realitatea istorică,
rezultă că însăşi interpretarea evenimentelor
gravitează undeva în zona obiectivării
subiectivităţii. Drept urmare, ne propunem, în
cele ce urmează, să analizăm prin prisma
teologului şi omului de cultură care a fost
Samuil Micu un fenomen care a schimbat din
temelii o lume dominată de idealurile
antichităţii greco-romane, sistemul de valori
tradiţional, atitudinile şi comportamentele
individuale şi de grup, imprimând finalmente
mentalului colectiv ideea salvgardării umani
tăţii în ansamblu, mânaţi fiind de dorinţa de a
surprinde profunzimea gândirii sale eclezio

Motto: Atât cât sunt În lume,
Lumină a lumii sunt
(Ioan, 9, 5)

română literară în epoca lui Samuel MicuJ, cel
despre care s-a spus că "a pus temelia socială
a limbii în care naţiunea română în formare
trebuia să-şi construiască şi să-şi exprime
identitatea culturală " 4.
Marea lui deschidere spre cultura
occidentalăS îi va influenţa atât gândirea
istorică cât şi cea teologică. Din datele pe
care le avem rezultă că sensibilitatea
religioasă a lui Samuil Micu nu este cea a unui
spirit contemplativ, ci a unui spirit conectat la
realităţile timpului şi la nevoile poporului din
rândurile căruia face parte.
Opera sa scoate la iveală un om conştient
de menirea sa, dedicat pe deplin studiului şi
rugăciunii, supus aidoma semenilor săi
influenţelor mediului în care s-a format ca
teologG şi om de cultură, a cărui receptivitate
faţă de tot ceea ce înseamnă nou, valoros şi
demn de a fi luat în seamă şi transmis
posterităţii il diferenţiază de intelectualii
vremii sale.

loglce.

2. Sub semnul veacului - omul, credinţa
şi valoarea spirituală a cunoaşterii

Lupta dintre tradiţie şi modernitate
caracterizează cul tu ra românească şi limba

Figura 1. Samull Mlcu (1745-1806)1
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că legiştii asociaţi puterii au pus în practică
doleanţele liderilor politici şi religioşi, iar
soluţia propusă de oficialităţi se traducea in
practică prin renunţarea la propria identitate
etno-culturală şi integrarea într-o altă grilă de
valori. Fără o elită proprie, românii erau
aidoma unei turme fără păstor.
Statutul ingrat al preoţimii ortodoxe se
datorează într-o oarecare măsură şi numă
rului infim de şcoli şi de biblioteci româneşti.
Aşa se explică slaba pregătire a preoţilor,
adevăraţii lideri ai comunităţilor săteşti, în
opinia noastră. Putem bănui că aceştia la rân
dul lor au transmis dragostea de carte unui
cerc restrâns de învăţăcei, devenind ei înşişi
pedagogi de ocazie. Însă nu putem nega
existenţa analfabetismului în rândul clerului.
Dacă în Transilvania, lucrurile se explică prin
prisma unei legislaţii nefavorabile românilor,
în teritoriile extracarpatice cauza pare să o
constituie delăsarea. Măsurile luate de
Constantin Mavrocordat, în 1741, împotriva
preoţilor şi diaconilor care nu ştiau carte sunt
un exemplu elocvent în acest sens. Cărţile
procurate cu greu erau un bun de mare preţ.
De aici şi furia autorităţilor de a confisca şi
distruge cărţile şi edificiile cu rol de memorie
culturală*. Sunt gesturi care se repetă cu o
frecvenţă uimitoare în istoria Transilvaniei.
Circulaţia ideilor este desigur periculoasă întro societate imperfectă.
În sfârşit, nu a existat o politică de cultu
ralizare şi alfabetizare a ţăranilor şi târgo
veţilor, accesul la educaţie şi cultură fiind mult
timp apanajul unei elite restrânse. Astfel de
idei reformatoare îşi fac simţită prezenţa cu
precădere în epoca modernă.
Este de domeniul evidenţei că Samuil Micu
este la curent cu ideile iluministe care se
manifestă plenar în vestul european sau că
doreşte pentru compatrioţii săi un tratament
mai bun din partea autorităţilor. Simte că nu
are sorţi de izbândă, dar cu toate acestea el
refuză să se declare învins, convins fiind de
justetea demersului său. Din această

Fiind un bun cunoscător al textelor sacre,
Samuil Micu le oferă cititorilor săi pe lângă o
variantă revizuită a primei ediţii româneşti a
Bibliei {1688) şi o traducere proprie (Blaj,
1775) care pleacă de la textul grecesc al
Septuagintei Franekers. Trecând peste pro
blemele legate de traducerea gloselor,
reţinem că prezenţa numărului lor mare (195)
în primele două cărţi ale Bibliei denotă dorinţa
autorului "de a ieşi din stricteţea literalităţii şi
de a realiza în acelaşi timp o traducere
erudită"9, În opinia specialiştilor, Ioan Chindriş
şi Niculina Iacob, ,;Traducerea lui Micu are nu
arareori armonii poetice neaşteptate pentru
vremea sa, neegalate încă în frumuseţea lor
atemporală, ca în următorul verset din
Cântarea Cântărilor, piatră de încercare
pentru toţi traducătorii Bibliei: Pune-mă ca o
"
peceate pre inima ta, ca o peceate pre braţul
tău, că tare iaste ca moartea dragostea, grea
ca iadul râvna, aripile ei ca aripile focului,
cărbuni înfocaţi flacările ei"10.
Implicarea sa activă şi grija pentru detalii
(spre exemplu, "trimite în adnotări şi la alte
izvoare'')ll ne face să credem că nepotul
episcopului Ioan Inochentie Micu valorizează
rolul pe care cartea îl are în cadrul cunoaşterii
şi a formării spirituale a omului. Cum astfel
s-ar explica prezenţa notelor explicative
referitoare la unităţile de măsură, faună,
vestimentaţie sau toponimet2, dacă nu prin
prisma dorinţei educării lectorilor săi.
Reamintim că îndepărtarea de Dumnezeu şi
cauzele suferinţei se află într-o relaţie strânsă
cu ignoranta, idee care se regăseşte şi în Noul
TestamentB. Aflată la polul opus ignoranţei,
cunoaşterea, trebuie raportată la adevăr, fiind
o premisă a libertăţii in creştinism, aspect
semnalat de evanghelistul Ioan14, Peste
veacuri, Samuil Micu afirmă cu mare francheţe
că învăţătura şi ştiinţa osibeaşte pre om de
"
dobitoc şi-1 face cinstit, că adevărat iaste ce
zice S. Scriptură, că cel neînvăţat slujeaşte
celui învăţat, care lucru foarte bine să
adeverează în neamul românesc, cel ce din
mai mare pa rte a sa laste n eînvăţat şi tuturor
·

pctspectiv� privi m şi apariţia acelei Cărţi

neamurilor mai pre urmă şi slugă, şi tot nu va
să simtă , şi, ca ş i viarmele în hirean caută
dulceată, aşea şi românii in supunere şi în
robie caut� fe rici r e O , lucru de plâns!"lS,
Opinia lui Micu co ntin e o doză de adevăr,
dar şi mult subiectivism, deoarece pare să
uite că românilor ard el e ni, de pildă, le-a fost
barat drumul spre emancipa rea socială,
politică sau culturală pentru a fi controlaţi şi
dominaţi mai uşor. Avem numeroase dovezi

rogacioni pentru

evlavia

homului

de

chrestin

al cărei obiectiv viza conştientizarea
de către credincioşii de rând a faptului că
există o diferenţă netă intre greco-catolici şi
românii calvinizaţi, inclusiv la nivelul grafieP7.
Indubitabil, şcoala este legata de biserică,
ambele i nstituti i îngrijindu-se de c u ltura
lizarea românilor in epoca de tranziţie spre
mode rnitate Dar aceste două institutii mai
fac ceva important in plan social: îl apără pe
(1779)16,

.
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români de înstrăinare şi deznaţionalizare, în
special în teritoriile aflate sub dominaţie
străină. De aceea merită menţionată acţiunea
autorităţilor de sabotare şi mistificare a
obiectivelor acestora venită pe fondul dis
putelor interetnice. În cazul bisericii românilor
ardeleni, spre exemplu, imaginea zugrăvită
de Samuil Micu este aceea a unei corăbii )n
mijlocul valurilor, asuprită şi necăjită" de ere
"
sul calvinesc". Spre cinstea lui nu trece cu
vederea contribuţia de seamă a mitropolitului
Varlaam al Moldovei în sprijinul apărării
ortodoxiei româneşti, sprijin materializat sub
forma cărţilor de cult trimise peste munţilB, În
contextul evenimentelor care domină secolul
al XVIII-lea şi începutul celui următor, putem
spune că demersul lui Micu se înscrie în zona
afirmării latinităţii limbii române cu ajutorul
slovelor latine19, Considerăm salutară apariţia
în anul 1784, la Blaj, a lucrării intitulate

Împotrivirea sa de a Introduce Filioque în
Simbolul credinţei, manifestat� şi cu ocazia
Sinodului ţinut la Viena in 1773, este expresia
unei atitudini prudente, angajată profund in
atragerea neuniţilor la Unire. Primatul papal
este privit printr-o radiografie atentă a
primelor opt secole, surprinzând o modalitate
de exercitare acceptată atunci unanim în
Biserica lui Isus Hristos, încă neîmpărţită între
Apus şi Răsărit. De asemenea, Samuil Micu a
argumentat din perspectiva biblice-patristică
existenţa celui de-al treilea loc - cel al
curăţirii - în geografia" lumii de dincolo. Nu
"
în ultimul rând, a analizat din punct de vedere
istorica-critic cele mai importante mărturii pe
tema materiei valide pentru celebrarea Jertfei
Euharistice, afirmând, pe urmele Conciliului
Florentin, atât validitatea pâinii dospite, cât şi
a celei azime, după cum sunt folosite în cele
două tradiţii bisericeşti, greacă şi latină''22.
Din cele expuse, reiese că analiza
informaţiilor istorice făcută de Micu a fost
dependentă de afinităţile sale de ordin
ideologic şi dogmatic. Desigur, există şi alte
puncte de vedere privind teologia lui Micu. Nu
vom insista însă asupra lor deoarece nu
ne-am propus acest lucru. Amintim doar
lucrarea intitulată Cunoştinţă pre scurt a
Istoriei bisericeşti, unde avem surpriza să
întâlnim un teolog care face o prezentare
obiectivă a istoriei creştinismului, începând cu
anul 1 de la naşterea Domnului până la anul
800. Samuil Micu nu formulează obiecţii cu
privire la autoritatea sinoadelor ecumenice,
recunoaşte doar primatul onorific al lui Petru,
prezintă misiunea apostolilor (re�inem itine
rariul Protocletului: Sf[întul] Andrei Apostolul
"
au mers la Schithiia şi la Ahaia şi la Epir..."),
dogmele,
ceremoniile
şi
rânduielile
creştinismului din primul secol (lipseşte
Purgatoriu!), scrierile apologeţilor din epoca
marilor persecuţii, rela�iile statului cu
Biserica, teologia Sfin�ilor Părin�i, schismele şi
ereziile care pun în pericol unitatea creştină,
statutul episcopului Romei, cauzele apariţiei
statului papal, creşterea puterii papale,
relaţiile pontifilor cu puterea politică şi
Biserica Răsăriteană ş.a.m.d. Pentru a întări
cele afirmate dăm ca exemplu doar disputele
ivite in jurul introducerii adaosului filioque in
crezul niceo-constantinopolitan:

Propovedanie sau Învăţături la ingropăciunea
oamenilor morţi, care nu face decât să con

firme implicarea lui Samuil Micu (căruia i se
va alătura şi Petru Maior) în activitatea de
elaborare a textelor fundamentale pentru
preoţii şi enoriaşii noii confesiuni20,
Realitatea însă este mult mai complexă
decât pare la prima vedere, iar diferenţele
confesionale nu permit coagularea tuturor
energiilor membrilor comunităţii către un ţel
comun, chiar dacă au aceeaşi origine etnică.
Micu, de pildă, are reţineri când vine vorba de
neuniţi şi, în special, de manifestările rebele
ale călugărilor Visarion Sarai şi Sofronie de la
Cioara, manifestări care au drept rezultat
întoarcerea multor uniţi la biserica mamă2t,
Am putea spune chiar că este o reacţie
firească, venită din partea unui om care vede
calea emancipării sociale şi politice a naţiunii
sale exclusiv prin prisma compromisului reli
gios. Dincolo de asta, nu putem trece cu
vederea un lucru evident: religia, în acest caz,
dezbină oamenii şi generează conflicte. Breşa
produsă de uniatism în unitatea religioasă a
românilor se reflectă şi în gesturile, atitudinea
şi alegerile unora dintre membrii de marcă ai
intelectualităţii. Cu timpul, această vulnera
bilitate va fi speculată, din păcate, de
adversarii ideii unităţii naţionale.
În conjunctura politică tulbure a acelei
epoci se înscrie şi atitudinea dogmatică a lui
Samuil Micu. Tratând această chestiune,
Laura Stanciu ajunge la concluzia potrivit
care1a
"Filioque
este
pr eze n tat
din

"Ca să ajungă ep[iscop]ul de la Roma la
atîta vîlvă şi stăpînire, mult I-au ajutat, în
vremi le cele dupl!i aceaia, soliia frincilor către
papa Zaharle ca să pue jos di n crăie pre

perspectiva evoluţiei istor ice şi este acceptat
de autor in sensul definiţiei florentine.
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originale şi două traduceri publicate în 1784,
pe care preoţii greco-catolici şi ortodocşi le-au
acceptat şi le-au folosit deopotrivă, mărturie
fiind şi cele patru ediţii succesive ale
Propovedaniilor" - susţine Vasile Ţâra29. Şi
continuă: "Odată cu editarea predicilor lui
Petru Maior, după ce, în prealabil, cele mai
multe au fost rostite de autor in bisericile din
ţinutul Gurghiului, discursul religios în limba
română cunoaşte o schimbare semnificativă,
care va fi determinantă pentru evoluţia
omileticii româneşti''3o.
Deşi scopul urmărit de cei doi priveşte
familiarizarea românilor, indiferent de statutul
lor social, cu principiile moralei creştine şi
educarea lor în spirit civic şi religios31,
maniera de llicru diferă. Astfel, în timp ce
Samuil Micu recurge la duhul blândeţii, Petru
Maior adoptă un ton sever: "nu fireţi fără
nevoită grije cătră poporenii voştri: rugaţi,
propoveduiţi, dojeniţi, ameninţaţi, certaţi. Nu
vă odihnireţi pănă ce nu se va da deplin
deatomica slujbă lui D<u>mnezeu de la toţi
poporenii voştri, pănă ce nu vor înceta obi
ceiurile cele rele din poporul vostru, pănă ce
nu se vor desrădăcina pisma, vrăjmăşiile
dintră poporenii voştri, pănă ce nu se vor
stinge necurăţiile dintră poporenii voştri,
pănă ce mai virtos tinerii nu se vor învăţa bine
întru învăţătura cea creştinească''32, Însă
lucrurile nu se petrec în practică aşa cum
doresc cei doi "pedagogi " creştini, poporul
rămânând pe mai departe tributar relelor
obiceiuri şi tradiţiei străvechi.
Nu putem să trecem cu vederea peste latu
ra inovatoare a lui Samuil Micu fără a semnala
poema În sfânta şi Marea Sâmbătă, conside
rată de Ioan Chindriş şi Niculina Iacob drept
"primul experiment de rimă albă din literatura
română, unde ritmul interior al exprimării
suplineşte lipsa sunetului din coadă al
versurilor''33, Inovaţia acestuia constă în
"convertirea catismelor liturgice în versuri''34,
Iată un scurt fragment care evidenţiază,
în opinia noastră, ipostaza cosmică a
creştinismului:

Hilderic. Trăbuia dară episcopii de la Roma să
facă după plăcere frîncilor şi, pre cei ce-i ura
frincii, şi ei să-i urască şi, fiindcă frincii şi
grecii, pentru împărăţia şi stăpânirea
pămîntească, nu era priiatini, aşa au căutat şi
papii să fie (... ) şi să ţie cu frîncii şi de cătră
greci să-şi tragă părinţiia, ca să placă frîncilor;
că, adevărat iaste cuvîntul D[o]mnului că, nu
poate nimenea la doi domni sluji că, au pre
unul va iubi şi pre celălalt va urî. Aceasta iaste
începutul, rădăcina şi pricina schismei intre
Biserica răsăritului şi a apusului; celelalte
pricini ale împărăcherii, toate pre temeiul
acesta sunt zidite, şi din rădăcina aceasta, ca
nişte mlădite răsărite. Că, Adrian papa, cum
mai sus am însemnat, nu pentru dogma
credinţii, ci ca să placă craiului Carol şi pentru
venituri şi stăpînirea pămîntească scrie către
craiul Carol că, va vesti pre greci eritici. Aşa,
pentru ca să facă după voia frîncilor, le-au
căutat episcopilor de la Roma să adaogă la
Credeu: Şi de la Fiiul, cum în suta a noao se
va vedea. Grecii, pentru că au păzit Simvolul
credinţii întreg, nici au adaos, nici au scăzut,
sînt eritici, iară frîncii, carii au cutezat a
adaoge în Simvol, ce Sfinţii Părinţi la şeapte
săboară a toată lumea nu au cutezat a-şi
întinde mîna, ca să adaogă sau să scază ceva
din simvol, singuri cu cei ce le-au urmat lor să
fie pravoslavnici?''23.
Asupra aspectului omiletic vom insista în
cele ce urmează, întrucât operele lui Samuil
Micu şi Petru Maior au facilitat "trecerea de la
cazania tradiţională la predica românească
modernă''24, Doar un singur lucru dorim să
evidenţiem în acest cadru al discuţiei,
respectiv dimensiunea misionară a predicii
care a contribuit la convertirea păgânilor şi a
ereticilor de-a lungul timpului2S, De la
apostolul Pavel până la Samuil Micu şi Petru
Maior, toţi predicatorii creştini au utilizat
predica pentru a-şi convinge auditoriu! de
realitatea adevărurilor biblice. În atari
condiţii, ea devine un mijloc de comunicare a
învăţăturii creştine maselor neştiutoare de
carte26. Această judecată de valoare o putem
extinde şi asupra epocii marilor migraţii, unde
avem numeroase mărturii ale continuităţii, în
special de natură materi al ă27
Cu certitudine, cei doi corifei ardeleni şi-au
pus amprenta prin opera lor omiletică, asupra
"continutului, a formei şi a restului predicii nu
numai în bisericile românilor din Transilvania,
ci şi în cele din Principate''2B. ,.Începutul 1-a
făcut Samuil Micu, prin cele şapte predici

,:Venit-ai pre pământ
Să mântui pre Adam,
Şi pre pământ, Doa mn e,
Neaflându-1, Te-ai dus
Pănă la iad, căutându-1.
Pământul, Cuvinte,
De frică s-au clătit,
Ascunzându-Te Tu,
Lumină, în pământ,

.
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Revenind la Samuil Micu, vedem că acesta
utilizează rima în cadrul episodului crucificării
Domnului, imprimând atmosferei dureroase o
notă specific românească39:

Luceafărul s-au ascuns.
Vrând, murişi ca un om,
Mântuitoriule,
Ca un Dumnezeu sculaşi
Pre morţi din mormânturi,
Din fundul păcatelor.
Izvoară de lacrămi
Vărsa preste Fiiul,
Plângând ca o mumă
Curata, Iisuse,
Strigând: "Cum Te-oi îngropa?"
Ca grăunţul de grâu,
Într-a pământului
Sinuri întrând, crescuşi,
Spic de multă roadă,
Sculând pe cei din Adam.
Supt pământ Te-ai ascuns
Acum ca soarele,
Şi cu noaptea morţii
Fiind acoperit,
Doamne, ieşi mai luminat!"3S

"Maică, izvor de iubire,
Fă-mă să simţ chinuire,
Să plâng şi eu cu Tine.
Fă să arză sufletul mieu,
Iubind pre Hristos Dumnezeu,
"
Ca să-i placă întru mine 4o.
sau
" A fecioarelor Fecioară,
"
Nu-mi fi Tu mai mult amară. 41

Simbolismul bobului de grâu face trimitere,
fără îndoială, la relaţia naştere-moarte
renaştere, fiind asociat de antici cu misterele
eleusiene36, iar de gânditorii creştini cu Iisus
cel mort şi înviat de către TatăiJ7. Aceste
analogii între grâu şi ritmurile vieţii umane
(naştere-căsătorie-moarte), care trădează o
religiozitate bazată pe regenerarea periodică
a vegetaţiei, au o vechime foarte mare,
neschimbându-şi conţinutul prea mult nici
după oficializarea creştinismului, când
asistăm la o camuflare a sacralităţii păgâne în
sferele unor tradiţii pioase de factură
populară. Formulat altfel, avem de-a face cu
un univers spiritual dominat de magie,
senzaţional şi mister, care îmbracă haina
incomodă, dar protectoare, a creştinismului.
Acest aspect n dezvoltă şi cunoscutul etnolog
Ion Ghinoiu, într-una din lucrările sale. Dar
să-i dăm cuvântul: "Conform gândirii magice,
- afirmă acesta - spiritul grâului locuieşte în
corpul plantei mamă până când aceasta face
sămânţă, se usucă şi moare, după care se
retrage în adăpostul impenetrabil al noii
seminţe, devenind, prin generaţii succesive,
"
nemuritor . Iar in alt loc: "Prin comparaţie cu
viaţa omului, ciclul plantei este lumea de aici,
spiritul grâului viu, ciclul seminţei, de la
sămânţa recoltată la sămânţa semănată, şi
lumea de dincolo, a grâului mort. Precum
omul, spiritul grâului are preexistenţă,
existenţi§ şi postexistenţă''38, conchide autorul
citat.
23

Cu privire la plânsul Fecioarei, nu putem
decât să-I asociem celui hristic, simbolistica
lor gravitând în zona salvgardării omului şi a
creaţiei în ansamblu. Ţinând cont de aceste
aspecte putem întrezări acel limbaj alegoric
atât de des folosit de scriitorii creştini, limbaj
pe care-I stăpâneşte şi eruditul ardelean. Ca
o paranteză fie spus, însăşi întruparea logos
"
ului divin este "concepută ca şi kenoză , fapt
care transformă strigătul de pe cruce dintr-o
"expresie a disperării " într-un semn al
"
transfigurării suferinţei42, Este "transistoric
prin definiţie deoarece "oferă o paradigmă a
suferinţei actualizabilă în orice context
istoric"43.
Rolul de intercesor al Fecioarei este reliefat
de rugămintea creştinului care se asociază
suferinţei divine, dar modalitatea de adresare
este una foarte personală. Păstrând
proporţiile, putem găsi corespondenţe între
imaginea simbol, sunet şi cuvânt în doinele,
baladele şi colindele populare româneşti,
unde întâlnim prezenţa Fecioarei Maria în
calitate de maică a creştinilor-44.
Tot în această zonă a suferinţei rămânem,
aducând în discuţie oraţiile funerare redactate
de Micu, al căror conţinut se află sub semnul
misticii ortodoxe: "Ar trebui, toată viaţa
"
noastră, să învăţăm a muri 4s. Îndemnul
autorului dezvăluie cititorului existenţa unui
"
"timp eshatologic al Judecăţii de Apoi , când
"
"Ultimul Adam vine din nou 4G, iar fiecare
muritor va da seamă pentru faptele sale.
Nimeni nu scapă de moarte oricât s-ar
strădui. Cine se lasă amăgit de deşertăciunile
lumii îşi pierde treptat umanitatea, demni
tatea , libertatea, Iar final mente, mâ n tu irea.
Destinul peregrin al omului n eînţelept şi rău
c:şţ� tnm�l"t în �9na pove:nilor mi:Jlict::; Să
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luăm drept studiu de caz povestea omului
care vrea să ucidă o privighetoare, redată cu
multă măiestrie de Sfântul Ioan Damaschin,
preluată mai apoi de Samuil Micu. Trecând
peste detaliile poveştii, reţinem doar că
negocierea libertăţii se desfăşoară într-o
atmosferă extrem de tensionată, iar morala
poveştii îl îndeamnă pe cititor la reflecţie. Iată
textul:
"Scrie S. Ioan Damaschin cum că un om au
prins o privighitoare, carea iaste un fealiu de
pasăre foarte mică. Deci scoţind el cuţitul să
o junghe/ pasărea au grăit omului să nu o
omoară, ci să o lasă vie: "0, omule! -zice. Ce
folos vei avea de mă vei omorî, de vreame ce
nici o îmbucătură mică nu vei avea din mine?
Oară, de mă vei slobozi, îţi voi da învăţătură,
carea de o vei păzi înţălept vei fi". Omul au
zis: "Carea iaste învăţătura aceasta? "
Răspunde păsăruica: "De-ţi iaste voia să fii
înţălept, păzeaşte aceaste trei porunci ale
meale: întâiu, de lucru trecut să nu-ţi pară
rău; a doa, lucrul care-i preste credinţă nu-l
creade; a treia, după ce ştii că nu vei putea
căpăta nu umbla. Aceastea le ţine, şi mult te
vei folosi ". Aceastea după ce le-au zis
pasărea, o au slobozit. Deci zburând paserea,
s-au pus pre un ram şi, vrând se cearce, să
vază folositu-s-au ceva omul din învăţătura ei,
au zis cătră el: ,,Ah, cât de prost eşti tu, căci
m-ai slobozit! Că în mine iaste un bulz de aur
cât un ou de strution, care iaste mai mare
decât un ou de gânscă ". Apoi au început a
zbura. Atunci omului i-au părut foarte rău că
o au slobozit şi au inceput a alerga după ea
să o prindă şi au zis: "0, pasăre, vino la mine
să te omenesc, că foarte mult te iubesc, şi
apoi iară te voiu slobozi! "Pasărea au
răspuns: Mai bine iaste mi � să ne omenim şi
"
să ne iubim mai departe. Insă văz acum că
nici un folos nu ai luat din învăţătura mea, că
trei lucruri ţ-am zis să le păzăşti, şi acum
împotriva tuturor ai greşit. Ţ-am zis să nu-ţi
pară rău după lucrul trecut, ţie ţi-au părut rău
că m-ai slobozit. Ţ-am zis: lucrul care e preste
credinţă să nu-l crezi, tu ai crezut că în mine
iaste aur cât un ou de strution, şi eu toată nu
sânt cât un ou. Ţ-am zis să nu umbli după ce
ştii că nu vei căpăta, şi tu, pedestru, alergi
după mine, carea zbor, să mă prinzi.
Aseamenea omului acestuia fac cei ce foarte

înclinaţia lui spre efemer. Teama de moarte
nu-l preocupă pe omul lipsit de frica lui
Dumnezeu, care stă ancorat în "clipa
"
prezentă , transformată într-o sărbătoare
perpetuă.
Î n altă ordine de idei, lucrările teologice ale
lui Samuil Micu scot în evidenţă un interes
deosebit pentru scrierile patristice, vizibil mai
ales in teologia sa liturgic-euharistică. Deşi se
consideră un teolog al Bisericii Răsăritului,
viziunea sa cu privire la Euharistie dezvăluie
ataşamentul fată de catolicism. Dincolo de
polemica ivită în jurul acestei chestiuni,
prezenţa vie a lui Hristos in potirul euharistic
este o realitate de necontestat, care conferă
liturghiei creştine o dimensiune cosmică49.
Studiul aprofundat al istoriei îl pune în
contact pe Micu cu epoca migraţiilor şi implicit
cu viaţa religioasă a locuitorilor de la nordul
Dunării de Jos. Este vizibil impresionat de
stăruinţa românilor în credinţa creştină. Deşi
nu oferă Jectorilor săi mai multe amănunte, el
face dovada că lucrările scriitorilor şi
teologilor daca-romani nu-i sunt străine. Sunt
menţionaţi Ioan Cassian şi Dionisie Exiguul,
ambii originari din Sciţia "provincie romană
locuită de coloni romani, care acum se
numesc români''So.
Pentru Samuil Micu, cei care au slujit
poporul prin scrisul lor au făcut-o în numele
binelui obştesc şi nu din alte considerente.
Efortul lor merită să fie apreciat de
posteritate in condiţiile in care numărul
cărturarilor români este relativ mic in raport
cu numărul populaţiei. Cauza problemei o
constituie, desigur, i nstabilitatea politică
generată de invazii, ocupaţii şi războaieSl.
Dacă privim lucrurile semnalate de învăţatul
ardelean dintr-o perspectivă diacronică mai
amplă, putem spune că religia creştină şi-a
împletit destinul cu cel al romanităţii
orientale, conferind spiritualităţii româneşti
originalitate şi profunzimea unei trăiri aparte.
Societatea în care trăieşte Micu nu este
una locuită de sfi nţi, ci de o mulţime
impresionantă de păcătoşi, in mijlocul căreia
puţini nevoitori duc o viaţă contemplativă.
Sunt admiraţi de unii dintre concetăţenii lor,
dar şi detestaţi de cei care păstrează o
dista nţă respectabilă faţă de practicile me nit e
să reprime " rebeliunea corpului împotriva
sufletului''S2, Ch ia r dacă transformarea trupului in templul duhului sfânt este un deziderat
creştin pus in valoare încă din vremea
apostolică (1 Corinteni 3, 16-17; Romani 8,
13; Coloseni 3, 15; Ga laten i 5, 24), trecerea

� întri5teCJl� �i f�r� g� m�n��i�r� plâng
după cei morţi (... )"'17,

Lecturând povestea intr-o cheie fantastică
vedem cum pasărea măiastră recunoaşte nu
doar vocaţia cosmică a omului4B, ci şi
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În loc de concluzii

timpului lasă urme adânci în mentalul
colectiv. Nu e de mirare că în epoca lui Samuil
Micu se impune necesitatea revalorizării
creştinismului. Astfel, în timp ce credincioşii
împovăraţi de sarcini şi de grija zilei de mâine
privesc mai relaxat datoriile trupului faţă de
suflet, clerul slab instruit cu greu face faţă
noilor provocări. Una dintre ele aduce în prim
plan mesajul bisericilor ardelene, mesaj care
îmbracă haina etno-culturală. Înţelegem
acum de ce faimoasa "centură de cazne " şi
"
"obezile de fier ale episcopul Aran ,,stârnesc
un amestec de oroare şi admiraţie''53, fiind un
anti-model pentru multe din oile sale
cuvântătoares4. În pofida acestei evidente,
membrii clerului refuză să capituleze, prefe
rând să ducă mai departe o luptă la capătul
căreia nu vor mai exista nici învingători şi nici
învinşi.

În opera lui Samuil Micu, mesajul atemporal
al creştinismului se înscrie atât într-o
dimensiune cosmica, cât şi într-una
mundană, profană. Relaţia omului cu
Dumnezeu implică mântuirea - obţinută prin
înălţarea crucii pe Golgota - şi efortul
personal al înaintării pe calea vieţuirii
duhovniceşti. Este fără îndoială un peregrin în
această lumess, de unde şi eticheta de
"
"cetăţean al viitorului pusă lui de către
Sfântul Vasile cel MaresG. Pentru a ajunge in
intimitatea lui Dumnezeu trebuie să-şi ajute
semenii după putere, din locul orânduit lui.
Este credinţa care-i va călăuzi, peste veacuri,
şi viaţa marelui erudit de la Blaj.
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DIFICULTĂŢI ALE EXEGEZEI ŞAGUNIENE
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Abstract

The study shines a light an the exegetical difficulty residing in the multi-dimensional composition of metropolitan
Andrei Şaguna's writings and the appredation of this scholar-metropolitan's work as a cornerstone of re-spiritualization,

but also of the church-nation theme. One considers that the exegesis of Şaguna's work, despite its intrinsic d ifficulties ,
can continue to tind its prestige in the consistent, multidisciplinary critica! investigation, in which the logos and the

mythos, scientific argumentation and revelation, the human and the godly coexist.

El morala lucrului o punea mai pre sus de toate şi cu a ei
putere produse lucruri cari pururea ii vor constata mărirea.
(Nicolae Popea, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei Baron
de Şaguna, Editura Cronicar, Bucureştiu, 2002, p. 5.)

O primă dificultate exegetică rezidă în
alcătuirea multidimensională a operei, în
"
"intenţia rotundului , după o expresie a lui
George Călinescu, în legătură cu I.H. Rădu
lescu, B.P. Haşdeu, N. Iorga, pe care o
asimilăm, credem potrivit, demersului nostru.
Este cuprinsă - în diferite niveluri de abordare
- partea, nu întregul. Sunt secvenţe ale
operei ce intră într-un câmp preferenţial, în
timp ce altele rămân într-o latenţă exegetică
sau într-un fond arhivistic încă necercetat,
deşi susţin forţa proteică a operei şi
întruchiparea în homo universale a autorului.
"
Cel numit "o epocă l, începutul ortodoxiei
contemporane din Transilvania2, îşi dovedeşte,
"
la fel, "rodnicia , amploarea şi , profunzimea
ideatică, adevărul şi sublimul, "întărirea spiri
tuală a substanţei sale româneşti''3 şi în

De menţionat un complex al exegetului,
indiferent cărui timp îi aparţine, exprimat în
nelinişte şi chiar îndoială, legat de posibili
tatea cuprinderii adecvate în registru critic a
exemplarităţii şi unicităţii şaguniene, a operei
"
"de chibzui nţă , stăpânind, în opinia lui
"
Octavian Goga, "vâltoarea tulbure . O atare
afectivitate o mărturiseşte Nicolae Popea,
colaborator al lui Şaguna, autorul monografiei

Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei Baron de
Şaguna s : "Mărturisesc că nu fără de oreşi

care repugnanţă a sufletului me induplecai la
această operă grea şi delicată la descrierea
vieţei acestui mare şi rar bărbat al naţiunei
române, temendu-me ca nu cumva din causa
mărimei, mulţimei şi felurimei faptelor sale să
nu pot satisface aşteptările comune, ce cu
dret cuvent pot ave loc faţă cu astfel de
"
scriere. Contemporanii arhiereului prevăd
viitorimea ca timp exegetic ideal. "Acela care
îi va compune biografia în spirit obiectiv consemna G. Bariţiu - seu după cum se
esprime Tacit, sine ira et studio, va binemerita
"
de biserică, de patriă şi de naţiune G.
Predicţia lui Bariţiu denotă răspunderea în
prezentarea u nei vieţi şi a unei opere
"
"
iubitoare de "ordine şi "bună-cuviinţă ,
venind din ,,agerime de minte" şi ,,stăruinţă
"
de fer , născând înălţime şi sublimitate
spirituală.
O anume vârstă exegetică, mai veche, pre
ciza, de asemenea, rolul viitorului în a-1 aşeza
"
pe "Metropolitul Şaguna în întreaga sa
"mărime şi splendoa re". Nicolae Popea,
"
"archi m a nd rit şi vicariu a rchi e pisco pesc
exprima ideea la funeraliile marelui arhiereu:

Elementele Dreptului canonic al Bisericii drept
credincioase răsăritene, Sibiu, 1854, în Istoria
Bisericii Ortodoxe răsăritene universale de la
Întemeiere până În zilele noastre, Sibiu, 1860,
în Promemorie despre dreptul istoric al
autonomiei bisericeşti-naţionale a românilor
de religie răsăriteană, Sibiu, 1849, dar şi în
Enhiridion, adecă carte manual de canaane
ale unei sântei soborniceşti şi apostoleşti
Biserici cu comentarii, Sibiu, 1871, sau în
opere postume - Memoriile Arhiepiscopului şi
Mitropolitului Andrei Şaguna din anii 18461871, Sibiu, 1923, fiind operă fundamentală4
- în opere îngrijite - de felul Mărturisirea orto
doxă a lui Petru Movilă, Sibiu, 1855 sau în
-

traduceri

din slava veche.

Noii exegeze i se cere

s� valideze consensul tuturor acestor texte,
percepâ ndu-le

in "funcţiunea lor de viaţă."
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operei în ediţii critice, după modelul Integrala

... cine a fost metropolitul Şaguna? o scim cu
"
toţii; ni-o aretă trecutul şi ni-o va areta
viitorul pete şi mai bine." La fel, dr. Elie Miron
Cristea investea posteritatea cu înveşnicirea
misiunii şaguniene: "va trăi în munca şi ope
rele urmaşilor săi ". Însuşi arhiereul prefigu
rează judecata postumităţii. La Congresul
Naţional Bisericesc de la Sibiu din 1868, cel
chemat să voteze Charta Magna a Bisericii
Ortodoxe din Ardeal, Andrei Şaguna, rosteşte
cuvintele: ,,Cum am condus eu până acum
treaba cea grea şi problematică a reînfiinţării
mitropoliei noastre? Judece prezentul şi
viitorul ( ... ) şi mă mângâi căci cutez să zic că
nu în deşert am alergat, nici în deşert m-am
ostenit, că n-am alergat ca şi cum n-aş fi ştiut
unde alerg, nici am dat războiu, ca şi cum aş
fi bătut văzduhul, ci luptă bună m-am luptat,
curgerea am plinit şi credinţa am păzit'?. O
scrisoare pe care i-o adresează Mitropolitului
S. Bărnuţiu şi T. Cipariu exprimă ideea că tim
pul românesc în eternitatea lui îi va răspândi
sfinţenia numelui : Naţiunea îţi va fi datoare
"
mult ( ...) şi numele Prea Sfinţiei Tale n vor
spune părinţii copiilor lor, ca să se binecuvinte
din generaţiune în generaţiune''B.
Proiecţia în viitor a personalităţii şaguniene
apare în pagini de exegeză ale înaltului
Antonie Plămădeală despre momentul
Şaguna în istoria bisericii Transilvaniei:
Activitatea lui Şaguna e una de temelie. Pe o
"
astfel de temelie se pot reface ziduri, se pot
rectitorii instituţii, în pas cu vremea şi cu
cerinţele ei." (subl.n.)
Aceste anticipări ale judecăţii postume,
credinţa în perpetuarea dreaptă a istoriei
şaguniene cer răspunsuri în rigoarea exegezei
actuale. Valorizarea operei Mitropolitului ca
temelie a respiritualizării, bunăoară, dar şi
temă
coexistenţa
biserică-naţiune
pregnantă la dr. Elie Miron Cristea, Nicolae
Colan, Nicolae Steinhardt - apar, ''in pas cu
vremea şi cu cerinţele ei", în scrierea lui Keith
Hitchins, din 1995, Ortodoxie şi naţionalitate.

operei...

Deducţia că s-a scris şi s-a spus mult
despre înaltul arhiereu, în pagini superlative,
cărora nu li se mai pot adăuga elemente de
noutate, monotonia, prin repetare, a unor
enunţuri exegetice de tipul ,,Andrei Şaguna om al timpului şi al vremurilor ", "Şaguna - un
Moise ce şi-a eliberat poporul", "bărbatul
trimis de Providenta Divină" ş.a .m.d, de
asemenea predominarea prezentărilor biogra
fice sau eseistice, în detrimentul analizelor
critice a scrierilor teologice, istorice sau
literare, îi pot fi exegezei şaguniene defavo
rabile; cu atât mai mult cu cât, la această oră,
după diagnozele filozofului Andrei Marga,
preocuparea de a monografia concepţii,
"
opere, personalităţi, epoci este minoră la noi''9,
când inerţiile intelectuale" sunt evidente şi
"
efortul performanţelor în a articula analize
sistematice e dispreţuit". O eră a vidului "
preluăm sintagma lansată de Gilles
Lipovetsky în L 'ere du vide. Essais sur l'indi
vidua/isme contemporain, Gallimard, Paris,
1983
prin expansiunea narcisismului şi a
indiferentei, nu favorizează marile restituiri
culturale.
Studiul părintelui acad. praf. dr. Mircea
Păcurariu, Mitropolitul Andrei Şaguna În isto
riografie, din volumul " Mitropolitul Andrei
Şaguna creator de epocă în istoria Bisericii
Ortodoxe din Transilvania", pune în evidenţă
generoase priviri exegetice care îşi pot găsi
răspunsul de continuitate în prezent. În
opinia noastră, edificiul cultural şagunian fiind
opera aperta, este indispensabilă înnoirea
exegetică, prin conspectul de lectură
intensivă, privind integralitatea operei. O
lectură mai puţin convenţională, depăşind
interpretările prea sedimentate, de obicei
legate de primele scrieri cu caracter mono
grafie dedicate Mitropolitului, între acestea
-

Viaţa şi faptele lui Andrei Şaguna Mitropolitul
Ardealului de Dr. 1. Lupaş, poate aduce ceea

Andrei Şaguna şi românii din Transilvania,
1846-1873, de asemenea în cercetarea
Universităţii din Viena cu tema Canonişti
ortodocşi şi politicieni În Imperiul Austriac,

ce Umberto Eco numea plus-valoarea de
sens . Noua lectură, reflexivă şi critică, va
dezvălui şi alte faţete, mai puţin cunoscute,
până acum, ale operei, mai ales în legătură cu
predicile, scrisorile pastorale şi memoriile
Mitropolitului. Aprecierile universitarului

coordonată de praf. Richard Potz, proiectul
vienez cuprinzând şi valorizarea operei
canon i ce a M itro pol itu lu i Şaguna. Menţiunile

dujean Elena Dragoş din Introducere În
pragmatică, cu referi re la exegeza emines
dană, pot fi exti nse asupra oricărei opere
importante apartinând culturii şi splr itual ităţll
noastre: ,,Interpretările operei eminesciene
au atins asemenea moduri, ca numă r şi

de mai sus probează şanse de actualizare a
operei şagun i e ne , atenuând dificult�tlle
exegetice. Desigur, un Institut European de
Cercetări "Andrei Şaguna" ar avea rolul de
desăvârşlre exegetic�, prin cuprinderea
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Dificultăţi ale exegezei şaguniene
înseamnă dezvoltarea progresului şi mărirea
"
neamului românesc ll. Încărcătura emoţio
nală ponderata, dar cât de semnificativă! , din
textul memorandistului-preot Vasile Lucaciu,
poate fi considerată tipar benefic în exegeza
şaguniană, fără exacerbarea elegiosului, într
un desen portretistic in ton cu trăirea sobră,
dramatică, a ierarhului. La împlinirea a 25 de
ani de la sosirea sa în Transilvania,
Mitropolitul Şaguna mărturisea: "Voi evita
ovaţiunile ( ... ), voi petrece în singurătate, cu
post şi rugăciune, ca astfel să mulţumesc lui
Dumnezeu ( ... ) pentru toate facerile de bine
care le-a revărsat pentru biserică şi naţiunea
noastră română, în decurgerea acestor 25 de
"
ani .
Exegeza şaguniană, cu dificultăţile
inerente, îşi poate afla, în continuare,
prestigiul în investigaţia critică consecventă,
pluridisciplinară, in care să coexiste logosul şi
mythosul, argumentaţia ştiinţifică şi revelaţia,
omul şi Dumnezeu. Cel care ştia că a venit
"
"la ai săi " , in " covârşitoare împrejurări , să-i
scoată din " somnolenţa vegetativă " şi
" anemia perniciosă ", cel care - "înţelept al
acţiunei "- le-a împrumutat " lucrurilor
"
omeneşti " " adâncuri supraomeneşti 12, nu îşi
are împlinit destinul editorial şi critic. Desigur,
universul şagunian e inepuizabil. Tainicul
inundă fiecare iniţiativă exegetică. Lucian
Blaga îşi încheia o conferinţă din ciclul
" Dreptatea românească şi luptătorii ei'� iniţiat
de Cercul Juridic Transilvan, astfel: ,,Ardealul
e stăpânit de un sentiment sărbătoresc al
vieţii. El îmbracă totul în haina duminicală.
Remarca e nespus de adevărată. Acest
sentiment duminical, ce-l revărsăm noi,
ardelenii, asupra vieţii şi asupra lumii
înconjurătoare, �ine poate că de credinţa şi de
frica noastră din timpuri vechi, aproape
dintotdeauna. Mi se pare însă că prin venirea
lui Andrei Şaguna în Ardeal, sentimentul
acesta colectiv a fost întărit din cale afară.
M-am ostenit să surprind, în bătăile de lumină
ale veacului, profilul spiritual al acestui
arhiereu, care a venit în Ardeal datorită unei
armonii prestabilite a destinelor omeneşti, şi
acum, la sfârşit, nu găsesc alte cuvinte mai
potrivite pentru a caracteriza pe Andrei
Şaguna, omul şi faţa bisericească, decât aces
"
tea: el a fost întruparea Duminicei printre noi
(subl.n.).

valoare, încât pare hazardată orice nouă
încercare de sondare a textelor sale poetice.
Dar, cum modelele de investigare a literaturii
s-au dovedit nu numai extrem de variate, ci şi
perfectibile, rămâne mereu speranţa unei
faţete mai puţin observate, mai puţin
"
explicate. Î n acest context, rămâne un reper
exegetic, de nouă " evaluare critică şi
"
prospectivă , teza de doctorat, susţinută la
Universitatea din Erlanghen, a teologului
Johann Schneiderlo, publicată şi în limba
română, în 2008, la Editura sibiană Deisis, cu
titlul : Ecleziologia organică a Mitropolitului

Andrei Şaguna şi fundamentele ei biblice,
canonice şi moderne, despre viziunea

şaguniană asupra bisericii ca organism viu,
reinvierea diecezei transilvane în relaţia
indestructibilă cu " mântuirea poporului şi
"
spiritul timpului.
Autoritatea şi evlavia vieţii şi operei
şaguniene pot dimensiona capitole de interes
ale noii exegeze, din momentul în care
Mitropolitul devine Sfântul Ierarh Andrei
Şaguna, cu puternică înrâurire eclesiastică,
bisericile putând să poarte hramul Sfântului
sau noile ctitorii bisericeşti binecuvântarea
moaştelor, în taina aleselor cuvinte din Slujba
Sfântului Noului Proslăvit între Ierarhi, Andrei
Şaguna, Mitropolitul Ardealului : " Ca o piatră
tăiată din Hristos, Piatra cea din capul
unghiului, aşezat ai fost, Sfinte Ierarhe
Andrei, la temelia Bisericii Ortodoxe din
Ardeal, pe care cu osteneală şi rugăciune ai
păzit-o neclintită şi ai aşezat pe ea turma cea
cuvântătoare, păzind, astfel, Trupul Tainic al
Mântuitorului Hristos." Astfel de pagini de
exegeză - am numi-o a euharistiei - au fost
deseori anticipate, comentatori ai vieţii şi
operei celui care " şi-a dat credinţei sale pro
"
bleme mari de rezolvat , cum aprecia ÎPS
Nicolae Bă lan, trecându-şi discursul în
rugăciune, simţindu-1 pe arhiereu ca pe omul
viu, cuprins în graţia divină. Vasile Lucaciu,
vorbind cu prilejul Centenarului naşterii mare
lui arhiereu, numindu-1 cetate de apărare, şi
mâhnit că urmaşii Mitropolitului lasă " spărturi
să se facă în cetate': îşi trece, treptat,
discursul în inefabilul rugăciunii: ,,Scoală-te
duh mare şi geniu strălucit al marelui Andrei!
Inspiră sentimente de iubire de neam şi de
lege fiilor tăi credincioşi, întăreşte-i în unire şi
în solidaritate, depărtează de la noi spiritul de
ceartă, de ură, de gelozie, ca toţi uniţi în
cuget şi simţiri să apărăm odoarelc scumpe
ce ne-ai lăsat pe teren bisericesc, politic şi

cultural, şi

a

căror înflorire

şi

dezvoltare
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DISTRUGEREA DOCUMENTELOR ROMÂNILOR ARDELENI
PENTRU A-I ELIMINA DIN ISTORIE
Dr. Gelu NEAMŢU

Cuvinte cheie: arhivă, documente româneşti, Transilvania, memorie colectivă
Key words: archive, Romanian documents, Transylvania, collective memory
Abstract

The study introduces examples of the destruction suffered by the documents of Romanian Transylvanians prior to
1848-49 and during the Revolution of 1848-49, Revolution commencing with renewed and frightening "acts of bravery"
done by the army of Kossuth against Romanian documents , starting with the occupation of Blaj by the troups of gener
al Bem and continuing with the "annihilation of a considerable part of the archives of the Romanian Eastem-Greek dio
cese" in Sibiu and ended with the tragic chapter of the destruction of Romanian archives and documents during the occu
pation of northern Transylvania by Admira! Horthy, from September 1940 until 1944.

"
aştepta de la un cronicar. . . [ungur].
Eliminarea românilor din istorie nu urma să
se facă numai prin distrugerea, falsificarea
sau ignorarea documentelor, ci şi prin
cunoaşterea şi cultivarea defectelor românilor
care astfel puteau fi manipulaţi mai uşor şi
distruşi.
Cei trei coautori ai seriei de a rticole
"
"Românii şi ungurii presupuneau că o astfel
de acţiune împotriva românilor va fi susţinută
şi desfăşurată timp de mai multe generaţii
[sb.n. - G.N.]. Să vedem însă mai exact cum
formulează ei acest program de disoluţie a
naţiunii române: "Siguranţa şi netemerea ce
i-o procuri faţă de tine, după ce l-ai lăsat, d
o parte să te studieze până în rinichi, să-ţi
"
descopere slăbiciunile şi să le adauge va
putea cu uşurinţă să dezbine puterile
românilor.
Procedând în acest fel se face posibil ca pe
toate căile şi cu toate mijloacele să le fie
indusă românilor demoralizarea şi să li se
corupă simţul de "drept şi demnitate
"
naţională , preţ de mai multe generaţii2.
Şi, într-adevăr, procedeul are reverberaţii
până în ziua de azi.
Un scurt şi elocvent exemplu voi da totuşi
pentru a înţelege mai bine persistenta pe
durate lungi a unor scopuri în istorie.
Iată ce spune acad. Dinu C. Giurăscu în
2011, mâhnit că trecutul nostru este şters pas
cu pas şi că noua lege a educaţiei,
"preconizează o educaţie în care nu se află
"
sentimentul şi identitatea României , putând
fi numită: "Legea educaţiei fără patrie". Şi

Încă în epoca istorică în care nu era cunos
cut scrisul, omul a conferit o importanţă
deosebită memoriei (mnemonului) care era
aceea de a păstra tezaurul spiritual comun al
trecutului colectivităţii.
"
Uitarea acestui "tezaur colectiv era
"
echivalentă cu " moartea spirituală a
colectivităţii.
În epoca următoare când evenimentele
"
erau consemnate în scris, "documentele con
stituiau memorie.
Distrugerea lor ducea tot la uitare, adică la
aceeaşi moarte spirituală a colectivităţii.
Deci memoria era şi este izvorul nemuririi,
pe când distrugerea documentului înseamnă
uitare, şi uitarea devine izvorul morţii
spirituale.
Istoriografia maghiară şi autorităţile
maghiare distrugătoare de documente, de la
începuturile istoriei lor i-au plasat pe românii
ardeleni în zodia zeiţei Lethe (zeiţa uitării).
Oare de ce?
Simplu. Pentru că distrugând, distorsio
nând, falsificând sau ignorând documentele
românilor ardeleni sau despre ei, aceştia
puteau fi eliminaţi mai uşor din istorie.
Este şi părerea lui Aran Densuşianu,
Lapedatu şi Teofil Frâncu, pe care i-am depi
stat a fi fost coautorii seriei de articole
"Românii şi maghiarii " din cea mai modernă
gazetă a epocii : Orientul latinl,
Iată cum formula el acest adevăr evident:
". . .toţi scriitorii maghiari, din timpurile cele
mai depărtate, până azi, s-au nevoit a înte
meia pentru elementul maghiar tot felul de
drepturi, iar pe români a-1 re�cea, a-i întune

încheie îngrijorat: ... . . personal am convinge
rea că există o politică deliberată de a şterge
din mintea şi su fl etul oamenilor, în special ale

ca şi a-i exclude
dacă vom considera toate
acestea, vom putea să ştim că avem d-a
-
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tineretului, conştiinţa apartenenţei la naţiu
nea noastră''J.
Observaţia pe care trebuie neapărat să o
facem între cum se lucra împotriva românilor
la 1875 şi în 201 1 este aceea că, în primul caz
acţiunea de intoxicare mintală şi de inducere
a demoralizării o făceau străinii neprieteni ai
românilor, pe când acelaşi tip de aqiune,
acum în zilele noastre, o fac cozile de topor,
foarte bine plătite, care peste generaţii pun
umărul cu sârg la disoluţia naţiunii române.
Dar să revenim la tema noastră, atât de
gravă şi semnificativă, a distrugerii docu
mentelor.
Distrugerea documentelor româneşti nu
începe odată cu 1848-49. Putem spune că
abia acum, odată cu revoluţia, acest fenomen
grăitor pentru scopul eliminării românilor din
istorie ajunge la apogeu.
Iată ce mărturiseşte marele nostru
istoriograf, acelaşi George Bariţiu, în acest
sens: "Ştim că au fost epoci în care s-au cules
de la români intenţionat o mulţime de
documente preţioase sub un pretext sau altul
şi care după aceea nu li s-au mai restituit, ci
din contră au fost aruncate în foc ori s-au
nimicit în alte moduri.
P9a s-a întâmplat de exemplu în zilele
Mariei Tereza cu ocazia înfiinţării regimentelor
confiniare; apoi aceeaşi manoperă se mai
repetă şi în districtul Făgăraş pe la 1820 de
către o comisie compusă din ofiţeri şi civili.
Au fost şi cazuri în care bieţii oameni au
fost constrânşi să-şi arate documentele la
solgăbirăi care după ce se prefăceau că le
citesc atent, le spuneau: "ce voiţi cu aceste
secături? Nu vă plătesc un baraboi, le puteţi
"
arunca în foc sau să înveliţi în ele brânză "·
Pentru a înţelege şi mai bine atitudinea
autorităţilor maghiare din Transilvania nu
numai faţă de documentele valahilor, ci şi faţă
de orice înscris românesc, trebuie să ştim că
din momentul în care s-a desfiinţat tripla
cenzură a ziarelor româneşti (la Braşov, la
Cluj la guberniu şi la Viena), kossuthiştii au
recurs la o cenzură etnică şi mai iraţională şi
mai dură: Gazeta de Transilvania a fost arsă
inchizitorial în public, în pieţe.
Gestul urmărea acelaşi scop: pentru care
era distrus orice document românesc în acest
fel s:. nu mai ştie nimeni că în Transilvania au
fost români cu aspiraţii, cereri şi pretenţii şi

Mureş, aceiaşi kossuthişti fanatizaţi dădeau
semnalul "libertăţii ungureşti" pe care
Organul naţional al lui Timotei Opariu îl
înfăţişa astfel: mulţimea orăşenilor începu să
distrugă documentele româneşti: "Traseră şi
arhivul jos, şi toate actele parte le-au călcat
în tină [noroi], parte le-au grămădit pre foc,
parte le-au dus şi le-au aruncat în tină pe
uliţă . . ."6,
Anul 1849 debutează cu noi şi
cutremurătoare "fapte de vitejie" kossuthistă
împotriva documentelor româneşti.
Acţiunea se desfăşoară imediat după
sfânta Bobotează (+6 ianuarie) odată cu
ocuparea Blajului de către trupele lui Bem,
care încep cu pângărirea bisericii catedrale în
răgnetele honvezilor că a trecut vremea ca
"
Blajul să mai fie o "Ramă românească .
In continuare, documentul care descrie
evenimentele, înregistrează scene incredibile
pentru o armată ai cărei soldaţi pretindeau a
"
fi membri ai unei naţiuni "superioare româ
nilor: "Biblioteca seminariului o au deprădat
cu totul, piaţa era plină de cărţi şi de scrisori;
[aruncau] unii după alţii cu cărţi, alţii se
îmbrăcau în haine bisericeşti (popeşti) şi cu
câte o carte în mână mergeau prin piaţă
urmaţi de mai mulţi şi strigând: «en vagyok
Bărnuţiu» [eu sunt Bărnuţiu - n.ns], alţii «en
vagyok Cipariu» [eu sunt Cipariu - n.ns]. Aşa
îşi băteau joc de lucrurile cele mai sfinte şi de
oamenii cei mai preţuiţi ai românilor, în văzul
oficialilor, cari în loc de a-i opri sau dojeni îşi
arătau complăcerea desfrânaţilor săi subordo
naţi, pentru că le ştiu face petrecere'?.
Un lucru greu de explicat sau poate
dimpotrivă, este că aceste acţiuni de jaf erau
comandate de nobilii din împrejurimi.
Nu trece mult şi, la 8 februarie 1849,
delegaţii consiliului din Târgu Mureş
raportează Consiliului şi directorului Poliţiei o
"
altă faptă de vitejie : au reuşit să pună
"
stăpânire pe matricolele bisericilor româneşti,
ortodoxă şi greco-catolicăs.
Ce voiau să le facă matricolelor? Era destul
de previzibil deoarece şi acestea erau în fond
documente româneşti.
Primăvara lui 1849 (în luna martie), trupele
kossuthiste ale lui Bem J6zsef aduc alte
nenorociri pentru documentele româneşti, de
data aceasta din Sibiu.
La ocupa rea Sibiului de către armata lui
Bem s-au întâmplat, consemnează George
Baritiu , o serie de omoruri, furturi şi alte
excese militare.
Unul d intre excesele militare cele mai

astfel, pe cât posibil, aceştia să fie eliminati
di n istories.
Acestea se petreceau în var:.; in toamnă
însa, cand razboiul civil bătea la uşă, la Târgu
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cealaltă a episcopului Procopie Ivacicovici al
Aradului, din 16 ianuarie 1854.
Amândouă circularele confirmă că şi
stăpânirea habsburgică era interesată in
ştergerea unei anumite părţi a memoriei
colectivităţii româneşti care, în unele zone, a
fost obligată să meargă alături de revoluţia
maghiară.
Tăieturile şi distrugerile de documente
"
"ordonate de sus agravau de fapt situaţia
încurcată în care de aflaseră românii la 18481849, plus că fostele autorităţi maghiare mai
aveau încă influenţă şi putere ca, profitând de
ordonatele epurări a arhivelor bisericeşti, să
distrugă cu "mâini româneşti " şi documente
favorabile românilor, fapt de care m-am
convins în 40 de ani de cercetări.
Ca încă o pată serioasă pe obrazul subţire
al "cultivatului " cavaler maghiar să nu uităm
să o amintim pe aceea despre casa de la Blaj
a celui mai mare savant român ardelean din
acea vreme, canonicul Timotei Cipariu, care
adăpostea o colecţie vestită de cărţi rare şi
documente nepreţuite şi căreia i s-a dat foc
fără nicio milăts, iar învăţatul român a fost
condamnat la moarte în contumacie.
Î n încheierea expunerii succinte a celor
câtorva exemple de distrugeri de documente
care în cercetarea de faţă constituie doar o
picătură din oceanul evenimentelor de acest
gen, se ridică o întrebare legitimă: de ce
atâta incrâncenare împotriva dovezilor
existenţei românilor ardeleni pe propriul lor
pământ pe care s-au născut şi a luptei lor
pentru libertate?
Răspunsul nu poate fi altul decât unul singur:
Distrugătorii de documente ştiau în
adâncul conştiinţei lor că forţa NU creează
drept. Iar în momentul în care acest popor,
vremelnic îngenunchiat, se va deştepta şi îşi
va recuceri locul lui sub soare, să nu aibă
repere şi să nu se poată sprijini pe date
istorice, precise, sigure, concrete.
În plus, istoriografia maghiară avea şi are
imposibila misiune de a ascunde un genocid
cum a fost cel de la 1848-1849 şi care
urmărea acelaşi scop de a elimina pe românii
ardeleni din istorielG.
Aceste momente deloc neglijabile sau
marginale le-am adus la lumină pentru ca
istoriografia maghiară să înţeleagă odată
pentru totdeauna că, bună sau rea, istoria
adevărată (şi nu aceea care slujeşte fantas
mele hungariste), trebuiP. asumată.

regretabile, echivalent cu acea ştergere a
memone1 colective româneşti, a fost
" nimicirea unei părţi considerabile din arhivul
episcopiei române greco-răsăritene"9.
Regretabilul eveniment a fost studiat
temeinic într-o lucrare remarcabilălO de către
excelenta cercetătoare Ana Grama.
Tot atunci a fost distrusă iremediabil şi
preţioasa arhivă a Comitetului Naţional
(adunată în cinci luni de revoluţie). Dacă
arhiva ar fi scăpat întreagă, astăzi am fi avut
multe răspunsuri cu privire la numeroase
aspecte ale revoluţiei româneşti.
Catastrofalul moment este înregistrat tot
de George Bariţiu : " Î n 1 1 martie 1849 seara,
când cu căderea Sibiului, prizonierii unguri
[printre care se aflau şi persoane cu studii
înalte - n.ns. G.N.], carii fuseseră închişi vis
a-vis în şcoluţa călugăriţelor, scăpând de
acolo, alergară drept la locuinţa Comitetului,
unde aruncară în foc toate actele câte se
adunaseră in curs de cinci luni în micul său
arhiv"u. Aceştia apucaseră să ardă şi câteva
braţe din arhiva Comandei generale. Pentru
luna următoare, 14 aprilie 1849, avem un
document cu totul atipic pe care il repro
ducem în anexa nr. Il, pentru că este în
favoarea românilor din zona secuimii.
El atestă că teroarea kossuthisto-şovină
ajunsese atât de exacerbată în acea zonă
încât i-a îngrozit până şi pe oficialii de la
Târgu Mureş, care cer comisarului regnicolar
Ladislau Csany să acorde de urgenţă
scaunului Mureş o autorizaţie pe termen de
trei luni pentru a introduce tribunalul statarial
pentru crime grave şi pentru a pune stavilă
actelor nelegiuite ce se săvârşesc mai ales
impotriva populaţiei româneşti(!)12. Docu
mentul a fost descoperit de Silviu Dragomir.
Probabil acest document a cruţat numeroase
vieţi omeneşti şi distrugerea multor
documente.
El se găsea în fondul Arhivei comisariatului
din Transilvania.
Pentru luna mai 1 849, avem un alt
document care ne face să înţelegem de ce au
ajuns până la noi atât de puţine documente
ale prefecturilor.
Documentul este din Blaj, 19 mai 1849,
fiind semnat de comandantul pieţii din Blaj
şi-i aduce la cunoştinţa lui esany că îi va tri
mite actele prefecturii române pe care le-a
de[>istat, imediat ce le va traducen.
In fine, ultimele două documente14 sunt
două circulare, una a ep i scopulu i Vasile
Erdely al Oradiei, de la 1 ianuarie 1851, şi

Poate nu este superflu să atragem atenţia
ctl acelaşi scop al distrugerii documentelor
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româneşti şi în general a arhivelor, I-au avut
şi horthyştii, din septembrie 1940 până în
1944, când au ocupat Ardealul de Nord.
Dovezile aduse de istoricii noştri contem
porani că numele româneşti de pe crucile din
cimitirele secuieşti au fost distruse, mă face
să cred că poate n-ar fi exclus ca, şi acum, să
încerce a ne elimina din istorie acolo unde au
puterea să o facă.

lui mixt statarial, care stau în contact cu
duşmanul, dar despre tâlhăriile de drumul
mare, jafuri, incendieri sau aţâţări nu se face
menţiune. Cu privire la acestea s-au permis
mai inainte să li-se aplice judecata tribu
nalelor statariale. Scaunul nostru găseşte că e
necesar să obţină autorizaţie pe timp de trei
luni pentru aplicarea judecăţilor statariale, in
împrejurările actuale, când există atâţia
oameni, care se dau de soldaţi şi care
descălecând fie intr-o localitate, fie intr-alta,
mai ales in cele locuite de cei cu buze streine
[române], nu numai că le sechestrează
bunurile, insuşindu-şi-le, dar chiar mai mult,
fără să aibă nici cea mai mică autorizare din
partea superiorilor, deţin oameni, îi impuşcă,
îi execută, cu toate că nici unul din ei nu are
competenta de a-i judeca şi executa. Spre a
împiedica asemenea fapte, rugăm cu onoare
pe domnul comisar regnicolar cu depline
puteri, să binevoiască a acorda autorizaţie
scaunului să aplice tribunalul statarial în timp
de trei luni, cum s-a cerut.
Rămânem cu onoare ai domnului comisar
regnicolar cu depline puteri.
Târgu Mureş, 14 april 1849

ANEXA 1*)
Târgu Mureş, (8 februar) 1849

Delegaţii consiliului raportează că au pus
stăpânire pe matricolele bisericilor române.
Onorat nobil consiliu şi onorat domn
director poliţienesc,
Prezentăm, aici, matricolele botezaţilor şi
ale celor morţi privitoare la oraşul Târgu
Mureş luate dela preoţii români uniţi şi neuniţi
şi scoase de sub sechestrul judiciar şi anume:
Dintr-ale uniţilor condica botezaţilor într-un
volum, de la 1807 până în 1823 şi intri-alt
volum de la 1824 până la 1848, iar condica
morţilor de la 1824 până la 1848 intri-al
treilea volum,
Dintr-ale neuniţilor condica botezaţilor,
intri-un volum, de la 1821 până la 1848,
condica morţilor intri-alt volum, de la 1812
până la 1848.
Ceea ce raportând oficios rămânem cu
supusă onoare
Ai onoratului nobil consiliu şi ai domnului
director poliţienesc supuşi servi

Szentivani Istvan
subjude regesc
Dozsa Daniil, vicenotar
Nr. 1873.
ANEXA III***)
Blaj, 19 mai 1849

Locotenentul Als6, comandantul pieţii din
Blaj, aduce la cunoştinţă comisarului suprem
că a dat peste actele prefecturii române, pe
care le va trimite după ce le va fi tradus.

Bodor Istvim, jurat
MOnker Gorgy, director al treburilor publice
Szab6 Ianos, cetăţean
Nr. 1837/1849.

Nr. 5 1
Comenduirea pieţii Blaj
Către
OI. comisar regnicolar al guvernului cu
depline puteri în Blaj
la 19 mai 1849
Cluj

ANEXA II**)
Târgu Mureş, 14 aprilie 1849

Scaunul Mureşului cere autorizaţie să
introducă pe termen de trei luni tribunalul
statarial, pentru crime grave şi pentru a pune
stavilă actelor nelegiuite ce se săvârşesc mai
ales Împotriva populaţiei române.
Către dom nu l Lădislau Csany,
nicolar cu depline puteri

Îmi iau voe, a raporta în prealabil, că am
descoperit o mulţime de scrisori oficiale
adresate de comitetul valah, către Prefecturu
care a activat aci exclusiv, pe care îmi voi lua
voie a le trimite mai târziu prea stlmatulul
domn comisar al guvernului cu depline puteri,
după ce mai întâi le vot fi tradus în limba
naţiunii noastre.

comisar reg

în conformitate cu hotărârea adunării ţării
numai acei indivizi ţin de judecata tribunalu36
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*) Document pus la dispozi�e de d·na dr. Ana Hancu,
pentru care ii mulţumim (G.N.)

locotenent Also Sandor
comandant al pieţii
spre ştire
22/5 849

ANEXA V*****)

[1854]-Arad, 16 ianuarie 1854,

ANEXA IV****)
Oradea, 1 ianuarie 1851

cucernice
Bine
Protoprez[biter],

Amaţilor în Hristos Fraţi şi Fii !

D.

Administrator

În urmarea decurând sositei rândueli, mai
înalte rânduirile Diecesanului Consistoriu de
aicea din 19/31 decemvrie 850 sub nr. 363
slobozite, în puterea cărora din Arhivurile
Protopresbiterale şi Parohiale, toate acelea
scrisori sau tipărituri care cuprind în sine
rânduielile ocârmuirei Revoluţionare din anii
848, 849 pentru înalta casă stăpânitoare şi
pentru înaltul ei guvern stăpânitoare trebuie
de loc să se nimicească cu aceia încredinţare
să aduc aminte bine încuvinţatei d-tale ca
îndată ce vei primi aceasta de faţă: rânduială
a noastră să rânduieşti, Protocoalele
ţircularelor din ani 848, 849 de la fieşte care
biserică, de sub manuatul Protopresviterat,
trecut şi alte scrisori şi tipărituri purceasă de
la ocârmuirea Revoluţionară, sau din porunca
ei şi s-ar mai afla încă nemicite, prin
cuvincioasa preoţime pe rând să se aducă la
binecucernicia ta ce împlinindu-se, Proto
coalele ţircularelor le vei cerca, cu toată
luarea aminte, şi dintrânsele aceleaşi foi, pe
care să scrisă rânduieli Revoluţionare şi
cuprind în sine vătămare asupra stăpânitoarei
Casei Austriace măcar de ar fi ştearsă cu
negreală le vei tăia afară.
Despre aşa feliu de foi tăiate din
Protocoale, şi despre cele alte de acelaşi fel
scrisori sau tipărituri pentru fieşte care comu
nitate, cuvinciosul preot va găti, şi cu numele
să va subscria câte o însămnare iar bine
cucer. D-ta, toate acelea în legături osebite,
aducându-le laolaltă, dimpreună cu altele din
aceeaşi categorie scrisori sau tipărituri în
Arhivul Protopresvităresc nu cumva aflătoare
cel mai îndelungat până cu sfârşitul lui
fevruarie a.c. negreşit pe lângă le vei aşterne.
Dacă cu tăierea foilor din Protocoale s-ar
întâmpla să se taie afară şi aşa fel de
rânduieli care nu sunt vătămătoare de înalta
stăpânire şi trebuiesc păstrate, acele trebuie
pe hârtie albă osebită a să scrie şi a să pune
în. Protocol.
Lângă aceasta să face băgare de samă că
deacă ducerea însfârşit a rânduielii aceştia,
adecă de la 1 martie a.c. inainte la careva
Preot s-ar mai afla sau în Protocoale sau în

După ce prin organele înaltei regime s-au
luat seama că unii dintre preoţi şi până astăzi
încă ţin scripte din timpul revoluţiei sedatei şi
acele proclamaţii, fie înştiinţări au mandate,
sau dispoziţii precum în tipar aşa şi în scris fie
prin ce dregători şi de frică cu dânşii
împărtăşite, şi aşa se ţin şi poporul încă în
nişte nălucitoare cugete şi idei revoluţionare,
frăţiilor voastre în înţelesul dispozitiei mai
înalte în 22 decembrie 1850, Nr. 944/m.b.,
căpătate în firul circularu nostru din 17
septembrie 1849, Nr. 492, către cleru
diecesan dar, sub cea mai strânsă datorinţă vi
se pune, ca ispitind şi cercând toate scriptele
precum cele private aşa şi cele oficioase, şi
protocoalele, toate scriptele de sub timpul
revoluţiei rămase să le ardeţi şi de ce cuva
fără stricarea altor scripte necesare şi bune
mai ales în protocoale nu s-ar putea înfiinţa:
în caz că acesta să le ştergeţi aşa afară din
protocoale ca nimenea să nu le poată citi; ce
că după voia celor mai mari să se întâmple.
V.A. Diaconi lor strâns se lasă ca din parohie în
parohie în tot districtul său să meargă şi să
viziteze toate arhivele şi protocoalele paro
hiale au nimicitu-s-au toate scriptele revolu
ţionare precum s-au zis au ba? Că tot unul
care va îndrăzni de acum înainte a ţine fie ce
scripte din timpul revoluţiei în sensul
revoluţionar scrisă, şi se va afla la el, s-au va
îndrăzni cuiva a le arăta sau a vorbi fie unde
despre acele în sensul revoluţionar, unul ca
acela ca revoluţionar prin judeţele aşezate se
va judeca şi pedepsi. Iar circulariul acesta
să-I împrotocoliţi în întregimea sa şi V. Arhi
diacon despre plinirea poruncii acesteia
îndată aici deplina înştiinţare are să facă.
Dat la Oradea Mare, 1 ianuarie 1851,
De binevoitori,
Vasile, episcopu
Semnătura preoţilor din protopopiatul
greco-catolic Galşa
Adresat protopopului greco-catolic Galşa,
Samuil Grama
Ms. Limba român�, litere latine*
37

www.cimec.ro / www.mncr.ro

GELU NEAMŢU
osebite esemplare vre-o rânduială de feliu
mai sus numit spre ce diregătoria politică va
purta controlarie aşa fel de preoţi fără cruţare
va fi sub pertractarea Judecătoriei Marţiale.
Arad, 16 ianuarie 1854.
Procopie Ivacicovici
Episcopul Aradulu
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COMUNITAJILE ROMANEŞTI DIN FOSTELE SCAUNE
SECUIEŞTI, IN PREAJMA REVOLUŢIEI DE LA 1848
....

Pr. drd. Sebastian PÂRVU
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1848/49
Abstract
The study shows the main demographic realities of Romanians in the former Szekler seats as seen through the con
scriptions and census from 1820 to 1850. Knowing the size and structure of these communities allows for the articula
tion of a general and specific account regarding the ethnic and denominational communities in the present-day counties
of Covasna and Harghita between 1800 and 1850 and elements conceming the diversifying of occupations pursued by
Romanians in the Szekler seats after the Revolution of 1848.

Abordarea problematicii participării româ
nilor din fostele scaune secuieşti in Revoluţia
de la 1848-1849 necesită analiza configuraţiei
sociale, confesionale şi civice a acestor comu
nităţi. De aceea, ne propunem să surprindem
principalele realităţi demografice surprinse in
conscripţiile şi recensămintele efectuate în
perioada 1820-1850, in conscripţia urbarială
de la 1820, in surse demografice bisericeşti
ortodoxe şi greco-catolice din perioada 18001850 şi, in final, în recensământul populaţiei
din 1850.
Cunoaşterea dimensiunilor şi structurii
acestor comunităţi permite formularea unor
consideraţii generale şi specifice referitoare la
comunităţile etnice şi confesionale româneşti
din actualele judeţe Covasna şi Harghita in
perioada 1800-1850 precum şi elemente pri
vind diversificarea profesiilor la românii din
Scaunele secuieşti după Revoluţia de la 1848.

Pentru cuantificarea dimensiunilor comuni
tăţii româneşti din fostele scaune secuieşti în
preajma Revoluţiei de la 1848, vom analiza
informaţiile din: conscripţia urbariară de la
1820, cunoscută sub numele comisarului
regal coordonator al operaţiunii Cziraki Antal,
sursele eclesiastice din perioada 1800-1850 şi
recensământul populaţiei din anul 1850.
Dinamica populaţiei Transilvaniei, şi implicit
a fostelor scaune secuieşti, nu a fost liniară
nici între anii 1800-1850. Ea a fost influenţa
tă de numeroşi factori economici, sociali şi

comunităţi.
Un prim proces care a influenţat hotărâtor
structura etnică şi confesională a spaţiului de
referinţă � constituie procesul de deznaţiona
lizare şi asimilare a românilor care a avut loc
în fostele scaune secuieşti.
Deznaţionalizarea este un proces istoric
care atentează la limba, cultura şi religia unei
comunităţi, fie pe cale "paşnică", fie determi
nat de dezinteresul sau de lipsa totală a
sprijinului moral şi material acordat de către
oficialităţi şcolii, bisericii şi a altor instituţii ale
comunităţii respective, fie pe cale mai puţin
''paşnică", prin măsuri legislative (vezi legile
Trefort, Appony etc.), sau pe o cale violentă
de purificare, din care nu lipsesc mijloacele
teroriste (cazul extremei violenţe din timpul
Diktatului de la Viena).
Asimilarea, ca proces complex, este com
pus din numeroase faze succesive ce se
suprapun unele altora, în timpul cărora are
loc renuntarea la propria limbă şi adoptarea
alteia în loc, ca şi un complicat mixaj şi o
adaptare a codurilor culturale, caracteristicilor
structurii sociale şi specificităţilor afective.
Dizolvarea totală în organismele informale
ale societăţii acceptate este precedată de
etapa aculturalizării, preluarea limbii comuni
tăţii acceptate, însuşirea codurilor culturale
de bază, urmate de integrarea structurală şi
socială, când în sistemele de relatii publice
mecanismele de integrare devin preponde
rente faţă de cele antagonice. Amestecul
social-etnic, de mari proporţii, s-a produs de
o îndelungată perioadă de timp în întreaga
zonă a secuimiil.

politici care au Imprimat un sens ascendent
sau un recul, în funcţie de specifi cul fi ecă rei

La mijlocul secolului trecut, fenomenu l
deznaţlonalizării românilor era foarte avansat,

Realităţi demografice surprinse la con
scripţiile şi recensămintele efectuate in
perioada 1820·1850

39

www.cimec.ro / www.mncr.ro

SEBASTIAN PÂRVU
aproape încheiat în localităţile din zona cen
trală. Despre vechile comunităţi româneşti
dispărute prin deznaţionalizare mai vorbesc
doar urmele activităţii materiale şi vestigiile
documentare . Aproape jumătate din comuni
tăţile româneşti din judeţul Covasna au fost
comunităţi mici, sub 200 de membri, iar în
Harghita peste 75%, ceea ce a făcut ca aces
tea să fie foarte "vulnerabile " la procesul de
maghiarizare desfăşurat atât pe cale "paşni
că" şi legislativă, cât şi violentă (îndeosebi în
anii 1848, 1867, 1914-1918, 1940-1944,

scaune secuieşti a fost influentată şi de fami
liile etnic mixte, căsătoria mixtă a reprezentat
şi în acest caz un istrument de alterare a puri
tăţii etnice, de întrepătrundere şi contopire
până la dispariţia caracteristicelor culturale şi
anţropologice româneştis .
I n spaţiul analizat, fenomenul de asimilare
etnică, prin maghiarizare, a cuprins deopotri
vă, atât pe români, cât şi pe ţigani, evrei,
armeni, germani şa . El a avut drept consecin
ţă pierderi etnice importante pentru aceste
grupuri etnice, pierderi care au contribuit, în
timp, la menţinerea unei majorităţi maghiare
în zonă, percepută ca un "puternic bloc
maghiar "G .
O caracteristică mai puţin cunoscută a evo
luţiei demografice din Sud-Estul Transilvaniei
o constituie dimensiunea mişcării migra
tarii a populaţiei de-a lungul timpului.
Studiile mai vechi şi mai noi pe această temă
au pus în evidenţă faptul că emigraţia, mai
ales a românilor din Ardeal, dar şi a ungurilor
din aşezările "secuimii" în această ţară, a fost
continuă şi nu era de mari proporţii de-a lun
gul secolelor. Mişcarea migratorie a cuprins
oraşele şi satele, deopotrivă pe secui/unguri
ca şi pe românii, armeni, ţigani sau alte naţio
nalităţi. Amploarea şi intensitatea fluxului
migratoriu au fost favorizate de poziţia geo
grafică, respectiv de statutul de ''ţinuturi de
graniţă " a teritoriilor de odinioară ale scaune
lor secuieşti, însăşi raţiunea lor de a fi. Multe
secole, aceste migraţii nu au avut un traseu
stabil. Intensele mişcări de populaţie de o
parte şi de alta a Carpaţilor au fost favorizate
de economia complementară, schimburi eco
nomice vitale, multiplele şi statornicele rapor
turi interumane (colaborare, ajutor reciproc,
solidaritate umană, căsătorii mixte) . Istorio
grafia maghiară susţine teza, profund erona
tă, a unei afluenţe româneşti spre
Transilvania, de mare amploare, începând cu
secolele XVII-XVIII, teză "intrată adânc in

1989-1990)2.

Dacă urmărim dispersia teritorială a locali
tăţilor monoetnice româneşti şi a celor etnic
mixte, în care românii nu au fost asimilaţi,
constatăm că toate acestea se află la poalele
munţilor de curbură, începând de la Breţcu
Zăbala-Covasna-Zagon-Valea Mare-Depresi
unea Întorsurii Buzăului-Mărcuş-Dobârlău
Băcel şi terminând cu zona Vâlcele-Araci
Hăghig - aflată în vecinătatea localităţilor
româneşti din judeţul Braşov. Toate celelalte
comunităţi rurale româneşti, situate în inte
riorul judeţului, au fost deznaţionalizate.
Grăitoare este şi dispunerea spaţială în cadrul
localităţilor etnic-mixte a cartierelor locuite de
români, situate, de regulă, la marginea dins
pre pădure a satului, împreună cu modestele
lor biserici de lemn (Breţcu, Mărtănuş,
Ojdula, Ghelinţa, Zăbala, Covasna, Păpăuţi,
Zagon, Lisnău, Aita Medie, Belin, Vârghiş
ş .a .)3.
În legătură cu procesul de deznaţionalizare
a românilor din sud-estul Transilvaniei, cerce
tătorul băcăuan Anton Coşa face o delimitare
între "procesul de secuizare " şi "procesul de
maghiarizare'� Din această perspectivă, pro
cesul de secuizare a fost unul natural, firesc
în condiţiile unui spaţiu de interferenţă pe
multiple planuri. Iniţial, acesta a avut loc la
nivel individual . În evul mediu transilvan apreciază Anton Coşa - nu oricine putea
deveni secui, aspect trecut adesea cu vede
rea, ci doar acela care făcea dovada prestării
unui serviciu în schimbul dobândirii acestei
calităţi, realitate pusă în evidenţă de docu
mentele vremii. Faţă de aceasta, procesul de
maghiarizare a avut loc după un plan bine
stabilit, elaborat şi a plicat de autorităţile sta
tului, cu participarea bisericii, şcolii, adminis
tra�iei locale şi cu sus�inerea societă�ii civile şi

conştiinţa publică, ba şi in psihologia comună
maghiară': Drept cauză sunt invocate obliga
ţiile tot mai mari ale ţăranilor în timpul fana
rioţilor, siguranţa mai mare în Ardeal, nivelul
de civilizaţie mai dezvoltat. Se afirmă, totoda
tă, că emigraţia din Ardeal nu se îndreaptă
spre cele două principate române, ci spre
Ungaria, teză infirmată de documente şi de
lucrările istoricilor. În realitate, mişcarea
migratorie între sud-estul Transilvaniei şi Ţara
Românească şi Moldova s-a realizat în ambe
le sensuri, preponderente fiind deplasările
d i nspre Transilvania spre celelalte doua pro-

a mass-media început după revoluţia din
1648-1849 şi Zttlngând apogeul în ani i 186719184.

Deznationalizarea românilor din fostele
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Conscripţia urbariară de la 1820
Importanţa cercetărilor privind istoria
românilor aflaţi în zone defavorizate, condiţie
primordială în care, într-un proces temporar
mai îndelungat i-a făcut să devină numeric
minoritari prin diminuarea lor, ca urmare a
unor pierderi colaterale sau accidentale, dar
mai adesea, prin deznaţionalizare ca singura
posibilitate de supravieţuire umană, ocupă un
spaţiu larg în istorie şi istoriografia contem
porană, fiind concomitent şi o ramură ajunsă
la modă după dezgheţul ocazionat de revolu
ţiile sau răsturnările de la începutul ultimului
deceniu al secolului trecut.
Acestui demers, văzut cu o premoniţie
demnă de toată lauda de savantul clasicist
clujean apologet al problemei, 1.1. Russu, i se
subordonează, încadrându-se în şcoala istori
că fundamentată de el şi lucrarea Românii din
secuime in conscripţia din 1820, premergătoa
re Revoluţiei de la 1848, a cunoscutului arhi
vist şi istoric din Târgu Mureş, Ioan Rancall.
Lucrarea prezintă o importanţă deosebită,
prin marele număr de subiecţi cu nume indis
cutabil româneşti, prezenţi ca factori de pro
ductie determinanţi în economia feudală în
descompunere şi criteriu de estimare a pro
porţiei prezenţei lor în Revoluţia de la 18481849. Lucrarea va putea constitui sursa prin
cipală pentru viitoarele studii teoretice ce vor
putea fi redactate cu argumente imbatabile
de generaţiile de istorici care vin, dar care
sunt prea puţin dispuşi să se aplece asupra
culegerii unei cantităţi aşa de mare de date,
operaţiune migăloasă ce necesită studierea
ani în şir, în arhive şi biblioteci, pentru elabo
rarea unor asemenea lucrări.
Volumul menţionat încorporează rezulta
tele unei munci de peste patru decenii a dis
tinsului cercetător mureşean, constând in
parcurgerea manuscriselor scrise în limbile
maghiară, latină şi germană, a peste 450 de
fascicole reprezentând conscripţiile (recensă
mintele) nominale ale populaţiei aservite
(iobagi şi jeleri) români, din tot atâtea sate
din estul Transilvaniei. Astfel, au fost parcurse
câteva mii de file scrise în paleografii diferite
în vederea extragerii antroponimelor de fac
tură românească (redată în gratiile secolelor
al XVIII - XIX-lea ale limbilor menţionate) sub
care au fost înscrişi ab il/o tempore românii,
populaţia majoritară a Transilvaniei, dar aflaţi
într-o minoritate relativă în această zonă, în
comparaţie cu etnlile recunoscute legal de

vincii româneşti. Studiul de caz de pe dome
niul feudal Lazar din Lăzarea, judeţul Harghi
ta, valabil pentru întreg secolul al XVIII
lea (vezi tabloul mişcării populaţiei a localită
ţilor din zonă) este concludent în acest sens7.
Printre factorii care au asigurat continuita
tea şi amploarea migraţiei dintre locuitorii
"ţinuturilor secuieşti" şi cei de peste Carpaţi
sunt şi: persistenta în memoria colectivă a
secuilor a unei imagini pozitive despre relaţii
le foarte bune pe le-au avut ei cu domnitorii
moldoveni şi munteni (Ştefan cel Mare, Petru
Rareş, Mihai Viteazul), despre raporturile
excelente stabilite între liderii locali ai comu
nităţilor situate de o parte şi de alta a
Carpaţilor, despre prestigiul de care se bucu
rau bărbaţii şi femeile din secuime în marile
oraşe din Principatele Române (hărnicie,
corectitudine, disciplină, profesionalism).
Stau mărturie in acest sens intensitatea flu
xurilor migratorii de la începutul secolului al
XX-lea din zona de referinţă către Bucureşti,
Brăila, Galaţi, Bacău, Focşani ş.a . Din aceste
schimburi intense de populaţie s-au format
comunităţile de ceangăi, dar şi numeroase
sate de "ungureni " în Moldova, Ţara
Românească şi Dobrogea, în Bucovina şi până
în CaucazB.
Între judeţele Prahova şi Buzău, din "cele
mai vechi vremuri până la 1848'� a existat un
judeţ deosebit: Săcuieni (Saac), al cărui
nume vine de la populaţia românească mai
ales, dar şi secuiască emigrată din părţile
"săcuiene': Satele acestea au fost apoi înglo
bate in fostele judeţe Prahova şi Buzău9,
Istoriografia maghiară susţine teza unei
afluenţe româneşti de mare amploare, înce
pând cu secolele XVII-XVIII, teză " intrată

adânc În conştiinţa publică, ba şi În psihologia
comună maghiară" (David Prodan). Drept

cauze sunt invocate obligaţiile tot mai mari
ale ţăranilor in timpul fanarioţilor, siguranţa
mai mare în Ardeal, nivelul de civilizaţie mai
dezvoltat. Se afirmă totodată că imigraţia din
Ardeal nu se îndreaptă spre cele două princi
pate române, ci spre Ungaria. Istoriografia
românească, îndeosebi prin David Prodan şi
Ştefan Meteş, pe baza unei documentaţii
minuţioase şi îndelungate, arată care a fost
dimensiunea şi sensul real al migraţiei popu
laţiei dintre Transilvania şi Ţările Române
"cauzele acestei roiri ale populaţiei, masive şi
îndelungate, direcţiile migraţiei şi rolul ei
insemnat în formarea naţiunii român e şi

su rsele de drept medievale17•
Din analiza datelor referitoare la familiile cu

desăvârşirea unităţii naţionale"lO,
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gentilice româneşti cuprinse în anexa nr. 2
rezultă câteva aspecte: in scaunele Ciuc,
Giurgeu şi casin, Odorhei şi Treiscaune, la
data efectuării conscripţiei, respectiv 18191820, existau 87 de localităţi cu peste 10
familii româneşti, din care: 44 localităţi în
Treicaune, 23 de localităţi în Odorhei şi 20 de
localităţi în Ciuc; se remarcă o diferenţiere a
numărului de familii româneşti intre Scaunul
Treiscaune şi celealte două; de menţionat şi
diferenţierea localităţilor in cadrul aceluiaşi
scaun. Astfel în Scaunul Treiscaune se evi
denţiază următoarele localităţi cu un număr
însemnat de familii cu gentilice româneşti:
Breţcu - 237, Zagon - 107, Întorsura Buzăului
- 63, Sf. Gheorghe - 62, Păpăuţi - 59, Cernat 58, Zăbala - 48, Ghelinţa - 43, Covasna 40,
Mărtănuş - 39, Ozun - 39, Chichiş - 38 ş.a.
Compararea acestor informaţii cu cele
cuprinse în sursele ecleziastice şi cu datele
recensământului populaţiei din anul 1850 va
permite punerea în evidenţă, pe de o parte a
mărimii comunităţilor româneşti din fostele
scaune secuieşti, în prima jumătate a secolu
lui al XIX-lea, iar pe de altă parte corelaţia
existentă între mărimea comunităţii şi poten
ţialul uman şi material al acestora de a susţi
ne funcţionarea instituţiilor identitare funda
mentale - Biserica şi Şcoala - şi de a putea
prezerva şi afi rma identitatea românească
într-un mediu nu de puţine ori ostil.

- Conscripţiile "sufletelor" - una sau mai
multe în fiecare deceniu;
- Conscripţiile şcolare - una sau mai multe
în fiecare deceniu;
- Protocoalele matriculare, permanente,
începând cu anul 1780 (acum la Arhiva
Naţională), care până in anul 1895 au func
ţionat ca singurele documente de stare civilă;
- Inventa rele de bunuri (care se raportau şi
la structura populaţiei locale);
- Evidenţele asociate taxelor parohiale etc.14
Pentru exemplificare, Ana Grama a reţinut
primele două aspecte, respectiv acele struc
turi care nu se regăsesc in conscripţiile "civi
le" din secolul al XIX-lea din actualul judeţ
Covasna.
În judeţul respectiv, in anul 1850, conform
recensământului unde populaţia apare împăr
ţită şi după criteriul naţionalităţii şi după cel al
religiei, acest fapt este evident, numeroşi
ţigani fiind reformati. Când biserica greco
catolică a avut o perioadă de recul, în anumi
te zone ea îşi "creează" o populaţie de cre
dincioşi mai ales din ţiganii pe care-i atrag
prin diverse mici favoruri (botezuri, slujbe la
casa preotului etc.); oricum greco-catolicii
beneficiau, cel puţin teoretic, de o situaţie pri
vilegiată până la 1848.
Câteva informaţii şi date din această zonă,
arondată, în 1857, protopopiatelor Trei Scaune,
Braşov II parţial şi Hăghig, sunt prezentate
în anexa nr. 4. Acestea permit o analiză cu
recensământul "civil" al anului 1857.
Diferenţele intre aceste două surse sunt
acceptabile şi explicabile; unele diferenţe mai
mari se datorează arondării diferite a satelor
la anumite comune şi oraşe (în plan "civil'') şi
a "filiilor" la "materă" în plan ecleziasticls.
Faţă de conscripţia urbarială din 18191820 se observă o creştere importantă a
numărului persoanelor de naţionalitate româ
nă, în mod deosebit în comunităţile monoet
nice româneşti şi în cele etnic mixte cu un
număr mare de români, după cum urmează :
Întorsura Buzăului - 1283, Breţcu 1256, Sita
Buzăului - 1252, Poiana Sărată - 1037,
Dobârlău - 986, Covasna - 793, Zagon - 617,
Dobolii d e Jos - 582, Chichiş - 483, Mărtănuş
- 422 etc. (vezi anexa nr. 4) .
Registrele parohiale de stare civilă se
constituie in alte surse dintre cele mai rele
vante privind dimensiunile comunităţilor

-

-

SUrse demografice bisericeşti ortodoxe
şi greco-catolice din perioada lSOG-1850
O altă sursă importantă de date necesare
pentru analiza dimensiunilor cantitative şi
calitative ale comunităţilor româneşti din fos
tele scaune secuieşti o reprezintă documente
le ecleziastice, categorie de izvoare atent stu
diate de cercetătoarea Ana Grama din Sibiu.
O preocupare constantă a acesteia a con
stituit-o studierea fondurilor arhivei ortodoxe
din Sibiu. Arhiva mitropoliei ortodoxe din
Sibiu este - după mărturisirea Anei Grama un "caz" complex pentru că, deşi arsă (inten
ţionat) in martie 1849 (acest gest devenind 
pe termen lung - unul dintre cele mai con
damnabile excese ale revoluţiei), continuă să
fie un reper printre tezaurile informaţionale
(fie şi numai după octombrie 1849), răspun
zând multor necesităţi cultural-ştiinţifice din
perimetrul extraecleziastic13,
Care este "oferta" Arhlvel M itropoliei
Ardealului, în domeniul cercetării demografi

-

româneşti şi ale procesului de maghiarizare.
Redăm câteva exemple din registrele paro
hiale catolice ale localităţii Vlăhiţa, din secolul
trecut, cercetate de arhivlstul Aurel Mare: în

ce? - se întreabă Ana Grama, iar răspunsul
este urml:itorul:
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tre numele de familie mai des întâlnite, româ
neşti încă, sau deja maghiarizate: Bârsan,
Baczoni, Bucur, Bata (Both), Barbu, Boer,
Antal, Cadar, Corbu, Chinda, Mica, Cristofor,
Filip (cu variantele Silip, Cilip), Dandu,
Gheorghiţă, Grancea, Gabor, Lungu, Almaşi,
Mihai, Molnar, Paluşan, Popovici, Iliaş,
Roman, Sava (cu varianta maghiarizată
Savuly), Ola, Santa, Saba, Socaci, Stoica,
Szakali, Tătar, Vrânceanu, Voşloban, Vasâi
(cu varianta Vaszi). Iată şi prenumele mai des
date copiilor de români din Frumoasa-Ciuc în
intervalul 1841-1871 : Ioan, Anghelian, Barbara
(în loc de românescul Varvara), Petru, Alexan
dra, Maria, Ana, Dumitru, Nestor, Ştefan,
George, Simion, Paraschiva (Parasciţa),
Bucur, Nastasia, Lidia, Măriuţa, Catrina,
Anica, Mariţa, Felix, Neculai, Ilie, Bucura.
Perechi de greco-catolici căsătoriţi (câte
va): Bârsan George cu Ana Filip (1871),
Voşloban Simeon cu Bârsan Elena (1842), Ion
Radu(ly) cu Paraschiva Bârsan, Gabriel Szăts
Farcaş (traducerea în maghiară a numelui
Lup) cu Agneta Poluşan, Zaharia Bârsan cu
Margareta Bucur, George Santa (din Păuleni
Ciuc) cu Maria Guţu (j) (1856) (din Delniţa,
părinţii Ştefan Santa şi Ana Curta). Şi câteva
perechi mixte: Alexandru Banku(j), romana
catolic, cu Sofia Grancea, greco-catolică din
Ciceu: Ferentz Antal, romana-catolic, cu Santa
Terezi, greco-catolică din Păuleni-Ciuc.
Însemnările despre morţi atestă prezenţa
românilor în localitate în secolul anterior:
George Filip din Livezi, n. 1771; Ioan din
Coşnea, mort la 75 ani (se naşte la 1766):
Alexandru Şandor, n. 1763; Niculai din Racu,
de 89 de ani, n. la 1747. Toate aceste date ne
dovedesc existenţa unei puternice comunităţi
în zonă, comuna având cele trei etnii, multă
vreme aproximativ în proporţii egale. Pe pri
mele file ale acestor registre găsim însemnări
în limba română ale unor parohii, care ne dau
amănunte importante despre viaţa comunită
ţii. Astfel, preotul Ioan Dobreanu scrie despre
zidirea noii biserici (un text aproape identic
este scris in limba maghiară de către preotul
greco-catolic Şandor lstvan din Sândominic)17,
La rândul său, arhivistul şi istoricul Liviu
Boar din Târgu Mureş, folosind aceleaşi surse
ecleziastice, reconstituie configuratia parohii
lor şi a preoţilor greco-catolici din protopo
piatul Giurgeului după cum urmează : "1.
Parohiile şi preoţii greco-catolici din Eparhia
Giurgeului în anul 1865: 1. Alfalău (Joseni)

1858, la vârsta de 75 de ani, moare
Alexandru Olah -valachus pastor ovium, de
religie greco-catolică; în anul 1860 moare Ioan
(Joannes), fiul lui Ion Gabor, păstor valah; în
1863, Anton, fiul lui Ioan Bredan, greco-cato
lic, "metalurgist " român ( va/achi metallurgt);
în 1864, aceluiaşi Ioan Bredan îi moare fiica,
Iuliana, dar de data aceasta nu mai apare
însemnată religia greco-catolică a părinţilor şi
nici nu mai scrie "metalurgist român ", ci sim
plu "metalurgist"; Carolus, fiul lui Iosif Negrea
(scris: Jozsefus Nyegre), tot "metalurgist"; în
1867, Melchior, fiul lui Ion Valahul (scris în
paranteză O/ah), pastoris, romana-catolic,
dar nu este înmormântat de preotul catolic
Ignat Balint, ci de cel greco-catolic, George
Tanko, parohul care este înscris peste tot
când este vorba de vreun român (ofah); în
1857, Ion Gabor -valachus pastores ovium
greco-catolici; prima căsătorie, înscrisă în
registru din 1858, este a lui Ştefan Valahul
(Stephanus Olahu) - valachis pastor (păstor,
cioban român) şi Elisabeta Ambrus (văduvă)
- sicula agricola (ţărancă de neam secuiesc).
El se trage din părinţii Ştefan şi Maria Olah,
de religie greco-catolică; Cristofor Lorincz,
muncitor carbonifer german, se căsătoreşte
în 1858 cu Barbara Dregus (Drăguş - nume
românesc) - valacha (româncă), de religie
greco-catolică, părinţii ei fiind Ion Drăguş şi
Ana Simon - va/achi Agricola (ţărani români)
greco-catolicit6.
Importante documente care atestă vieţui
rea românilor în localitatea Frumoasa, scau
nul Ciuc, azi deznaţionalizată total din punct
de vedere românesc, se află la Direcţia
Arhivelor Naţionale din Miercurea-Ciuc,
Harghita. Aici se păstrează registrele parohia·
le de stare civilă, astfel:
a) 5 registre ale armenilor, care încep să
consemneze născuţii şi morţii din 1760, iar
căsătoriţii din 1756. Registrele sunt scrise in
limba armeană până la 1829, după care
însemnările sunt în limba latină, ultima
însemnare fiind din anul 1950.
b) 3 registre greco-catolice, cu 340 de file,
începând din anul 1841, cu ultima însemnare
din anul 1931 (căsătoriţi); cuprinde născuţi,
căsătoriţi şi morţi din Frumoasa-Ciuc şi satele
Ciceu, Delnita, Făgetel, Toplita·Ciuc, Mihăileni,
Coşnea, Şoimeni, Şumuleu, Livezi, Păuleni
Ciuc, Racu, Nădejdea; preoţii principali ai
acestei perioade au fost Gedeon Barbulovici:
din 1841(?) până la 21 ianuarie 1861, şi Ioan
Dobreanu, între anii 1 866-1877.
Aurel Mare consemnează din aceste regis----

· ------

Georgiu Ciobotariu.

2.

Bicaz-Dămuc Solo

monu Cotta 3. Bilbor - Georgiu FUiep. 4. cason

43

www.cimec.ro / www.mncr.ro

SEBASTIAN PÂRVU
(casin) Ioane Siolnai 5. Ciucu S. Dominicu
(Sîndominic) - vacant . 6. Ciucu S. Georgiu
(Ciucsîngeorgiu) - vacant 7. Corbu - Gregoriu
Ciobotariu
8.
Giurgiu
S.
Nicolau
(Gheorgheni)- Arone Boieriu - protopop. 9.
Ghimeş - Gabriel Ciobotariu 10.Lazarfalva
(Lăzăreşti) - Georgiu Boieriu. 11. Salamasiu
(Sărmaş) Gabriele Ţiaranu . 1 2 . Szepviz vacant (Frumoasa-Ciuc). 13.Tulgheş
Michaele Dobranu. 14. Valea Jidanului Michaele Teslovanu. 15. Varviz (Subcetate) Petru Dobranu. 16. Vaşlab (Voşlobeni) Teodoru Ciobotariu." Cf. "Siematismulu
Veneratului Cleru Catholicu de Ritulu
Orientale alu Archi-Diecesei Metropolitane a
Albei-Julie pre Anulu dela Nascerea lui
Christosu 1865 era dela S. Uniune cu Baserica
Romei Vechi alu 163-le'� Blasiu, Cu Tipariulu
Seminariului Archi-Diecesanu, p. 1 17-120. 18
Un exemplu punctual îl prezintă cercetă
toarea Ioana Cristache-Panait, din Bucureşti:
"În 1835 au fost înregistrate, la Tomeşti, 207
suflete români, cu toate acestea, patru ani
mai târziu, satul este înscris în rândul locali
tăţilor ungureşti, eroare în care se insistă. În
1900, în satul "curat unguresc", se constată
însă numărul cel mai mare de locuitori de
confesiunea română, în raport cu alte sate19,
În 1900, Şematismul de Blaj (p. 338) înscria
284 de greco-catolici, afiliaţi la Sândominic, şi
3801 romana-catolici (în care se asimilaseră
mulţi români). În 1932 se menţiona numărul
de 345 greco-catolici şi 2740 de romana-cato
lici (d. Şematism, 1932, p. 106). Necropola
de la Tomeşti, mai sus prezentată, se consti
tuie într-un argument tulburător împotriva
omogenităţii ungureşti a aşezării, susţinând
fără drept de apel mulţimea românilor, stărui
tari în credinţa lor2o .
Din informaţiile cuprinse în conscripţii con
fesionale ortodoxe şi greco-catolice, din
perioada 1805-1835, se poate evidenţia evo
luţia demografică a principalelor comunităţi
româneşti din fostele scaune secuieşti după
cum urmează : I. Scaunul Treiscaune: Breţcu
- 1 130, Zagon -420, Bixad - 410, Dobolii de
Jos -300, Dobârlău -255, Mărtănuş -255,Turia
- 250, Araci -250, Bicfalău -225, Aita medie 210, Cernat -200, Boroşneu Mic (azi Valea
Mare) ·190, Chichiş -190, Valea Mare -190,
Vîrghiş -185, Doboleni -181, Ilieni -170,
Păpăuţi -160, Sf. Gheorghe · 160, Baraolt -

-368, Vidacut -315, Cristuru Secuiesc -1 15,
Eliseni -190, Şoimuşu Mare -110, Goagiu -101
ş.a. III. Scaunul Ciuc: Subcetate -755,
Voşlobeni -605, Tomeşti -207, Ciucsângiorgiu
- 134, Sândominic -121.
Informaţiile cuprinse în sursele ecleziastice
ortodoxe şi greco-catolice, redate în Anexa nr.
3, oferă o imagine cuprinzătoare asupra struc
turii demografice referindu-se la: numărul
credincioşilor aşa cum rezultă din rapoarte,
informări, corespondenţă cu forurile superi
oare, structura pe sexe şi stare civilă a cre
dincioşilor, sporul natural, numărul familiilor
mixte, starea socială a enoriaşilor, numele şi
prenumele preoţilor, epitropilor, învăţătorilor
din şcolile confesionale etc.
Pe baza datelor din sursele ecleziastice
poate fi calculat sporul natural din comunită
ţile parohiale pe perioade foarte mari de timp,
indicator demografic pe care îl exemplificăm
în Anexa nr. 4a, referitoare la situaţia naşteri
lor, căsătoriilor şi deceselor din parohia orto
doxă Breţcu între anii 1812-1855.
Recensimântul populaţiei din 1850

Indiscutabil, cea mai valoroasă sursă
demografică pentru analiza dimensiunilor şi
structurii etnice şi confesionale a comunităţi
lor din Transilvania, la mijlocul secolului al
XIX-lea, este recensământul populaţiei din
1850. Punerea şi repunerea în circulaţie a
datelor acestui recensământ şi a celor care au
urmat până în anul 1910 este înlesnită de
publicarea lor in limba română de către cate
dra şi laboratorul de sociologie din cadrul
Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca,
de către un colectiv de specialişti condus de
praf. Traian Rotaru21 ,
Datele recensământului arată că în Transil
vania, la 1850, trăia o populaţie de 2.073.372
locuitori, statistica oficială austriacă consem
nează cifra de 2.073.737 iar E.A. Bielz dă cifra
2.074.20222. Structura populaţiei Transilva
niei, după naţionalitate, se prezintă astfel:
români - 59,40%; maghiari - 17,30%; secui 8,80%; saşi - 8,50%; germani - 0,80%; ţigani
- 3,80%; evrei - 0,80%; armeni - 0,40%; alte
naţionalităţi - 0,20%.
Structura populaţiei Transilvaniei după reli
gii se prezintă astfel23: greco-catolici 32,20%; ortodocşi - 30,20%; reformati 14,40%; romana-catolici - 10,60%; evan
gheliei - 9,60%; unitarieni - 2,20%; israeliţi
- 0,80%.

145, Valea Zălanului - 148, Zăbala - 1 1 5,
Boroşneu Mare -1 14, Valea Crişului -112,
Poian -1 10, Aita Mare - 1 10, Ariuşd -105, Aita
Seacă - 1 00, ş.a. II. Scaunul Odorhei : Mereşti
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Tabelul nr. 1 Populaţia stabilă a judeţelor Covasna şi Harghita, după principalele etnii,
la recensământul populaţiei din anul 1850

Judetul

Total populaţie Români % români Maghiari % maghiari Alte etnii % alte etnii
1 1 4390

Covasna

163476
Harghita
* dm ca re 3038 ţ1ganr ŞI

16139

14 10

94696

82 80

3555*

3 10

13546

8 30

144221

88 20

5709**

3,50

1 52 germanr

.

.

dm care 2634 ţ1gam ŞI

6 1 2 germam
Sursa: Ioan Lăcătuşu, Structuri etnice şi confesionale tn judeţele Covasna şi Harghita, Editura
Universităţii Petru Maior, Tâ rgu Mureş, 2008, p. 305-328
**

localităţi cu populaţie de etnie maghiară pre
ponderentă, în care numărul românilor a scă
zut simţitor în urma procesului de asimilare.
Din analiza informaţiiior demografice oferi
te de recensământul populaţiei din anul 1850,
pentru localităţile din actualele judeţe
Covasna şi Harghita, urmărind corelaţia dintre
etnia şi confesiunea românilor din cele două
judeţe, rezultă următoarea situaţie:
• judeţul Covasna: români - 16139, credin
cioşi ortodocşi şi greco-catolici - 17628 (-1489)
• judeţul Harghita: români - 13648, credin
cioşi ortodocşi şi greco-catolici - 14161 (-513)
Diferenţele înregistrate sunt considerate
pierderi etnice româneşti, ele reprezentând
persoanele de naţionalitate română care îşi
afirmă aparteneţa la această etnie doar prin
latura confesională. Exemplificăm prin câteva
localităţi: judeţul Covasna: catalina - în timp
ce în localitate s-au declarat 109 credincioşi
ortodocşi şi greco-catolici, numai 6 şi-au
exprimat aparteneţa la etnia română;
Ghelinta - 234 credincioşi ortodocşi şi greco
catolici şi 53 români; judeţul Harghita :
Dăneşti - 136 credincioşi ortodocşi şi greco
catolici şi 76 români, Lueta - 124 credincioşi
ortodocşi şi greco-catolici şi 59 români,
Mereşti - 431 credincioşi ortodocşi şi greco
catolici şi 291 români.
Şi din cifrele recensământului populaţiei
din anul 1850, rezultă că aproape jumătate
din comunităţile româneşti din actualul judeţ
Covasna au fost comunităţi mici, sub 500 de
membri, iar în Harghita peste 75% dintre
comunităţile româneşti se află în aceeaşi
situaţie, ceea ce a făcut ca toate aceste
comunităţi să fie "vulnerabile" la procesul de
maghiarizare desfăşurat atât pe cale paşnică,
cât şi pe cale violentă.

Conform datelor recensământului popula
ţiei din 1850, comunităţile româneşti (comu
nele urbane şi rurale) din fostul judeţ
Treiscaune (azi judeţul Covasna) se grupează
astfel :
• sub 100 de locuitori - 4
• între 100
499 de locuitori - 17
• între 5 0 0 - 999 de locuitori - 6
• peste 1000 de locuitori - 7
În rândul comunelor cu peste 1000 de
locuitori de naţionalitate română se regăsesc:
Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Breţcu,
Dobârlău şi Ozun, iar în rândul celor cu popu
laţie românească între 500 şi 999 locuitori: Sf.
Gheorghe, Covasna, Belin, Hăghig, Ilieni şi
Zagon.
Conform aceleaşi surse, în fostele scaune
Odorhei, Ciuc, Giurgeu şi casin (azi judeţul
Harghita) comunităţile româneşti (comunele
urbane şi rurale) se grupează astfel:
• sub 100 de locuitori - 33
• între 100 - 499 de locuitori - 17
• între 500
999 de locuitori - 6
• peste 1000 de locuitori - 2
În rândul comunelor cu peste 1000 de
locuitori de naţionalitate română, se regăsesc:
Topliţa (21 14 locuitori) şi Subcetate (1327
locuitori), iar în rândul celor cu populaţie
românească între 500 şi 999 locuitori: Bilbor,
Corbu, Mugeni, Plăieşii de Jos, Săcel, Sărmaş.
De menţionat diferenţa existentă dintre
numărul sporit şi mărimea comunităţilor
româneşti din fostul judeţ Treiscaune (azi
judeţul Covasna), faţă de cele din fostele
scaune Odorhei, Ciuc, Giurgeu şi Casin (azi
judeţul Harghita).
Comparând datele recensământului din
1850 cu cele din conscripţia urbarială din
1819-1820 şi din sursele eclesiastice, se
observă o evoluţie demografică diferenţiată
pe trei categorii de localităţi: localităţile
monoetnice cu populaţie de etnie română
situate în judeţul Covasna în depresiunea
Buzăului Ardelean, iar în judeţul Harghita, în
bazinul Topliţei, care au cunoscut creşteri
-

-

Consideraţii generale şi specifice refe
ritoare la comunităţile etnice şi confesio
nale româneşti, din actualele judeţe
Covasna şi Harghita in perioada 18001850

importante

Orice abordare a vle�li nationale româneşti
din sud-estul Transilvaniei nu poate face ab-

de populaţii; locallt�ţlle etnic
mixte în care numărul românilor a crescut şi
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stracţie de rolul pe care I-au avut organis
mele de conducere comunitar-culturale,
laice şi bisericeşti. Condiţiile grele în care
erau nevoite să-şi ducă existenţa au determi
nat comunit�ţile româneşti din Arcul Intra
carpatic să se organizeze şi să desemneze
conducătorii care să le reprezinte interesele
specifice. Primele forme de organizare comu
nitară le găsim în jurul bisericii, care a fost
principala instituţie de apărare şi afirmare a
identităţii lingvistice şi confesionale. În inven
tarele bunurilor bisericeşti de la mijlocul seco
lului al XIX-lea sunt menţionate "Fundaţiunile
bisericeşti" şi cele "scolastice'� care aveau ca
scop asigurarea resurselor materiale şi finan
ciare pentru buna funcţionare a bisericilor şi
şcolilor confesionale. Consiliile şi adunările
parohiale, ca forme colective de conducere
comunitară, au funcţionat înaintea statuării
lor în Regulamentul de organizare bisericeas
că elaborat de Andrei Şaguna. Ele aveau
importante rosturi de control social, de regle
mentare a unor diferende şi stări de criză,
inclusiv în viaţa de familie. Problemele speci
fice ce priveau credincioşii dintr-un protopo
piat erau soluţionate de sinodul protopopesc,
organism ales periodic şi care cuprindea pe
cei mai destoinici preoţi din acel protopopiat.
Sinoadele protopopeşti se ţineau prin rotaţie,
în diferite parohii. Protopopiatele greco-cato
lice erau conduse de Forul protopopesc de
instanţă. În acest cadru se stabileau şi priori
tăţile comunităţii în relaţiile acesteia cu admi
nistraţia locală şi cu celelalte biserici şi o serie
de alte probleme de interes pentru credincio
şii români. Din păcate, lipseau reprezentanţii
românilor în conducerile judeţelor. În acest
sens se înscrie şi Memoriul Întocmit În nume
le a 11000 de români din scaunul Giurgeului,
din anul 1861, în care este denunţată trimite
rea în comitetul judeţean a unei persoane
agreate de oficialitate şi nu a unui reprezen
tat autentic al populaţiei româneşti24•
Satul românesc, încă de la începutul exis
tenţei sale, şi-a articulat aproape toate
aspectele vieţii publice, spirituale, culturale,
economice şi chiar cele politice in jurul
Bisericii. 5-a aşezat sub mantia sa ocrotitoare
tocmai pentru a fi apărat împotriva asimilării
şi deznaţionalizării de către stăpânitori .

diţiei şi culturii româneşti pe toată perioada
de care ne ocupăm, 1850-191825.
Satele româneşti au depus eforturi în toată
perioada de care ne ocupăm pentru a sustine
material biserica şi preotul, casa parohială,
şcoala cu învăţătorul şi locuinţa acestuia.
După 1848, de truda ţăranului român, care
purtase pe umerii săi statul, prin dările şi
recruţii săi, incepe să beneficieze intr-o măsu
ră mai mare şi cultura propriei sale comunit�ţi
naţionale. Sunt tot mai multe sate româneşti
trezite la o nouă viaţă, prin scutura rea jugului
iobăgesc, care pun pe picioare, fie singure, fie
două sau trei laolaltă, câte o modestă şcoală
confesională ortodoxă sau greco-catolică26,
Este şi cazul celor câteva sate preponde
rent româneşti, înghesuite în trecătorile mon
tane, însoţind pâraiele repezi din apropierea
Bicazului Ardelean, sate care precede princi
palul pas de traversare a Carpaţilor estici
dinspre Transilvania spre Moldova, aşezări noi
populate sau repopulate relativ târziu, iniţial
cu statut social de predii, întemeiate pe locuri
de hotar în extravilan, până aproape de 1848,
Dămuc27, Telec2B, Valea Jidanului29, Fundul
Ivănuşului (Fără date de identificare în
D.I.L.T.), Bicazul ArdeleanJo au atras atenţia
cercetătorului Ioan Ranca care prin anii 1974
- 1986 a efectuat cercetări prin satele depre
siunii Giurgeului pentru culegerea de date
necesare unor studii ce s-au materializat în
volumele: Românii din scaunele secuieşti În
antroponimele din conscripţii, voi. II, Scaunul
Ciuc, Giurgeu, Casin 1567-1850 - Editura Pax
Historica, Târgu Mureş, 1997 (p. XXVIII,
XXXIII XXXIV, XU - XUI şi acelaşi Românii
din secuime şi Răscoala lui Horea, Edit. Pax
Historica Târgu Mureş 2000, cap. IV-VI.
Mai nou - menţionează Ioan Ranca - un
document din 28 octombrie 1848, al
Isprăvniciei Ţinutului Neamţ, adresat
Hătmăniei Moldovei, 1-a încurajat să adân
cească cercetările iniţiate anterior cu referire
la Revoluţia lui Horea în aceeaşi zonă, spre a
studia starea de spirit şi atitudinea populaţiei
româneşti, constând din peste 600 de familii,
faţă de Revoluţia românească de la 1848184931,
-

Diversificarea profesiilor la românii din

Scaunele secuieşti, după Revoluţia de la

Conştient de rolul deosebit de important al
Biserici i sale, atât cea Ortodoxă , cât şi Greco
catolic� din Tra nsilva nia satul ro mânesc, pre
zentat ca obşte blsericeasd, şi-a manifestat
permanent grija pentru această instituţie
( Biserica) păstrătoare neobosită a limbii, tra-

1848

După revoluţia de la 1848, şi românii din
secuime au fost eliberati din i ob�g l e, chiar
dacă mai târziu, prin Patenta din 1854 şi după

,

intervenţia "bunului nostru patron " (cum il
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ziceau ei) George Bariţiu, care i-a sprijint în
numeroasele procese urbariale, aşa cum celă
lalt mare patriot şi cărturar, Ioan Raţiu, ii va
sprijini peste ani pe românii din Topliţa tot în
procese de proprietate. Elibera rea din iobăgie
şi ''vântul de libertate" de după 1848 a fost
prilejul, pentru români, de a obţine pământul
lucrat de ei de secole la rând, de a-şi ridica
şcoli şi biserici, de a accede la cultură.
Această libertate a dus la diversificarea
profesiilor la români, la crearea unor lideri şi
a unor personalităţi care s-au distins in viaţa
culturală şi în ştiinţă, precum şi în viaţa
publică32,
Prin dispunerea lor geografică, judeţele
Covasna şi Harghita au jucat un rol important
în decursul istoriei, fiind aşezate la intretă
ierea de drumuri ce leagă sud-estul
Transilvaniei de Moldova şi Muntenia, prin mai
multe pasuri. Reţeaua drumurilor, potecilor şi
plaiurilor din zona Carpaţilor de curbură a
avut o însemnătate deosebită pentru menţi
nerea legăturilor economice, spirituale şi
naţionale dintre locuitorii celor două versante
ale Carpaţilor. Pe numeroasele poteci şi plaiuri
ale Carpaţilor s-au întreţinut astfel şi legături
le dintre negustorii celor trei ţări româneşti.
Importanţa unor aşezări, precum Sfântu
Gheorghe, Ilieni, Târgu Secuiesc, Breţcu,
Întorsura Buzăului, Miercurea-Ciuc, Frumoasa,
Gheorgheni, Topliţa, Tulgheş, Bilbor, situate la
confluenţa drumurilor care fac legătura între
Transilvania şi Moldova, va creşte în perioada
de după secolul al XV-lea, de când majori
tatea acestor localităţi sunt cunoscute ca
oraşe-târg ( opidum). Trecătorile din Carpaţii
de curbură asigurau, prin "drumurile mari de

păstoritului bazat pe păşunea alpină şi ierna
tu! în câmpie, păstoritul covăsnenilor, breţca
nilor şi cel din satele de la curbura interioară
a carpaţilor are numeroase asemănări cu cel
din Săcele şi din întreaga ţară a Bârsei, având
neindoielnic şi aspecte specificeJS.
Covasna şi Breţcu fac parte din marile
centre ale oieritului transhumant transilvan ce
s-au dezvoltat de-a lungul vechii graniţe, pe
linia de permanent şi durabil contact cu cele
două ţări române, care le-au putut pune la
dispoziţie, in apropierea lor, cei mai buni
munţi pentru vărat 5i câmpurile cele mai favo
rabile pentru iernatul animalelor. Păstoritul
transhumant al "bârsanilor din secuime" a
fost favorizat de o serie de factori, precum:
clima mai aspră şi solul relativ sărăcăcios,
suprafaţa restrânsă de teren arabil aflată în
stăpânirea român ilor din zonă, existenţa
păşunilor şi fâneţelor din pădurile apropiate,
vecinătatea cu cele două importante trecători
din pasul Oituz şi Valea Buzăului. Având un
număr considerabil de oi, dar nedispunând de
rezerva de fân necesară, mocanii români din
secuime nu-şi puteau ierna turmele numeroa
se decât recurgând la singura soluţie posibilă :
plecarea cu turmele la câmpie.
· În realitate, această mişcare pendulatorie
a turmelor, între munte şi câmpie, intre o ţară
şi alta, nu are în ea nimic întâmplător, ci totul
se desfăşoară organizat, cu un tipic deja insti
tuţional, pe baza unor "legi'7 imuabile, bine
statornicite, ajungându-se mai târziu la con
venţii între statul austriac, Poarta Otomană şi
Ţările Române, referitoare la "regimuri vama

vămi'� "drumul Braşovului'� "drumurile ţării'�

Aşa-zisa transhumanţă era mai mult o
intreprindere. Nu se deplasau oamenii, ci tur
mele, cu numărul strict necesar de păstori,
experţi versaţi, cu echipamentul necesar
vieţii oamenilor şi populaţiei specifice, pe
itinerarii uzuale bine stabilite, ce se constitu
iau într-o ţesătură complicată de drumuri cu
destinaţii precise.
Ca şi mocanii săceleni, bogaţii stăpâni de oi
din Breţcu şi Covasna nu însoţeau oile nici la
vărat, nici la iernat. De obicei, fiind în genere
mai vârsnici, ei stăteau pe acasă, unde se
ocupau cu negustoria şi cu cărăuşia. În
Breţcu, la fel ca şi în Săcele şi Covasna, un
singur stăpân avea mii de oi. De exemplu, în
secolul al XIX-lea, oierii din Poiana Sărată, din
cele vreo 46 de târle, aveau numai două stâni
in munti, restul, cele ma i multe, în Crimeea
(cea. 30 de târle), în Basarabia, în judetele

le, trecători, itinerarii, dări, drepturi şi indato
riri, regimuri juridice, regimuri fiscale".

legăturile dintre Transilvania, Moldova şi Ţara
Românească33.
O dovadă pregnantă a prezenţei româneşti
în zonă este şi ocupaţia păstoritului şi a
prelucrării produselor ovine la românii din
scaunele secuieşti. Dacă în interiorul scaune
lor sunt atestaţi numeroşi păstori români, în
satele româneşti de la munte oieritul a deve
nit o ocupaţie prosperă, care a dobândit o
reală faimă. Chiar in documentele istorice
cele mai vechi, transhumanta ardelenilor spre
ţările române, la est şi sud şi chiar mai depar
te, ne apare ca un aşezământ social bine
închegat, încât vechimea ei se pierde departe
în negurile Evului Mediu.
Bogata literatură de specialitate consacrată
păstoritului românesc cupri nd e referiri la
"bârsanii din secuime'� Parte integran� a
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Cahul şi Ismail şi în Balta Brăilei.
Breţcanii aveau numeroase stâne şi târle în
judeţul Covurlui, în Balta Brăilei şi în Bărăgan,
în Dobrogea, în Tecuci, Tutova, Iaşi,
Basarabia, iar restul în Munţii Vrancei, ai
Breţcului şi ai Ciucului. Din cele 35 de stâni
ale covăsnenilor, aproape toate erau în Munţii
Vrancei, numai vreo două în Archita şi nici
una la câmpie. Oierii din Mărtănuş aveau
stâni in podişul Covurlui şi in Basarabia. După
Sabin Opreanu, intr-o târlă erau, prin anii
1860, in tovărăşie, cam 3000 de oi. Această
ocupaţie de veacuri a românilor din arcul
carpatic a creat o civilizaţie materială şi spiri
tuală specifică, cu strălucitoare datini şi tradi
ţii, cum era Sântilia, cu prilejul coborârii celor
de la munte în sat etc. Mari iubitori de
natură, fraţi buni cu codrul'� "bârsanii" din
curbura Carpaţilor au creat un stil de viaţă
propriu in privinţa portului, locuinţei, inventa
rului agricol, ţesăturilor şi cusăturilorJ6 ,
În zona de interferenţă culturală între cele
trei provincii istorice româneşti, unde s-a plă
mădit nemuritoarea "Mioriţă': la curbura inte
rioară a Carpaţilor, s-a creat un adevărat
tezaur folcloric. Marele cărturar George Bariţiu,
referindu-se la rolul păstorilor transilvăneni în
privinţa păstrării conştiinţei şi unităţii de
neam, spunea că aceşti înainte mergători ai
unirii tuturor românilor mocanii - mereu pe
drumuri, au fost răspânditorii cântecelor şi
poveştilor de pretutindeni, precum şi ai cărţi·
lor, contribuind astfel la unificarea graiului şi a
sufletului românesc37.
Mai puţin cunoscute sunt unele aspecte
referitoare la prezenţa unor oameni, locuri şi
teme din sud-estul Transilvaniei în cultura
naţională. Astfel, prima lucrare de balneologie
în limba română, scrisă de Vasile Popp din
Sibiu în 1821, a fost cea Despre apele mine
rale de la Arpătac, Bodoc şi Covasna; copistul
Dimitrie Popovici Boer din Căpeni (Covasna)
este cunoscut ca autorul unor manuscrise
româneşti cu o largă circulaţie în secolul al
XVII-lea; colecţia de poezii populare a lui
Dimitrie Cioflec (1828-1891), apărută in
1858, la foarte scurtă vreme după apariţia
colecţiei lui Vasile Alecsandri (1852), este
prima de acest fel din Ţara Bârsei şi printre
primele colecţii de lirică populară românescă;
l ucra rea Doine şi strigături din Ardeal publica
tă în 1855 şi Cincizeci de colinde culese de

circulaţia mai multor variante ale baladei
Mioriţa, subliniind semnificaţia istorică pentru
unitatea neamului românesc pe ambele ver
sante ale CarpaţilorJS.
De menţionat rolul negustorilor români din
Târgu Secuiesc, Breţcu, Tulgheş, Frumoasa,
Sfântu Gheorghe şi celelalte localităţi din
Arcul Intracarpatic, alături şi împreună cu
vestiţii oieri din zonă, cunoscuţi sub numele
de "bârsanii din secuime'� în susţinerea bise
ricilor ortodoxe şi greco-catolice, a şcolilor
confesionale in limba română, în circulaţia
cărţilor bisericeşti şi a altor publicaţii româ
neşti, în sprijinirea Asociaţiunii ASTRA, într-un
cuvânt, a identităţii confesionale, lingvistice şi
culturale, într-un mediu multietnic şi pluri
confesional, care de cele mai multe ori, nu
susţinea menţinerea şi afirmarea identităţii
româneşti39,
Şi în secolul al XIX-lea, negustorii şi cărău
şii breţcani, continuau demersurile pentru
îmbunătăţirea tarifelor percepute pentru acti
vitatea comercială desfăşurată. Ca urmare a
intervenţiilor întreprinse, în 1805, printr-un
ordin gubernial transmis oficialităţii scaunului
TREISCAUNE, se cerea un raport cu privire la
mărirea preţului de transport a cărăuşilor din
BREŢCU4D, După un deceniu, locuitorii oraşu
lui BREŢCU, adresează guberniului Transilva
niei o plângere prin care îşi exprimă nemulţu
mirea pentru faptul că primesc prea puţin
pentru transportul mărfurilor în MOLDOVA,
"cerând ca măcar cu 12 florini să se ridice
preţul "41. Prin alte ordine ale guberniului
Transilvaniei sunt stabilite sarcinile ce revin
locuitorilor din oraşul BREŢCU şi din localităţi·
le învecinate pentru repararea d rumului
vamal care duce spre MOLDOVA42 şi sunt
confirmate vechile privilegii cu privire la
transportul poştai"�J.
Strânsele legături existente între Breţcu şi
localităţile moldovene vecine sunt reflectate
şi de sprijinul acordat în cazul unor calamităţi.
Consemnând marele incendiu din 1824 şi apoi
cel din 1839, care au mistuit oraşul, distru
gând 574 de case, documentele menţionează
ajutorul de 300 de baniţe de porumb acordat
sinistraţilor de Alecu Aslan, ispravnicul
Bacăului, cât şi de alţi boieri din zonă. Tot
atunci, Dimitrie Cantacuzino, cel mai mare
proprietar de pământ di n Borzeşti, vine în
ajutorul oraşului Bretcu cu suma de 500 tlo
rini pentru inceperea lucrărilor de reparare a
d rum u lu i din pasul Oltuz44• in cazul eplde

"

•

Andrei Bârseanu, în 1890, cuprind producţii
folclorice româneşti din Chichiş, Chilieni,
Belin, Ghelinţa, H�ghig ş.a.; folcloristul I.R.
Nicola, in studiul Mioriţa in secuime, prezintă

miilor de ciumă sau a unor eplzotii, din cauza
cărora comerţul dintre Transilvania, Moldova
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Un rol deosebit în derularea relatiilor
comerciale între Transilvania, Moldova şi Ţara
Românească 1-a avut participarea la târgurile
periodice, organizate în localităţile situate de
o parte şi alta a munţilor carpaţi. Relaţiile
comerciale durabile d intre Transilvania,
Moldova şi Ţara Românească cunoşteau mul
tiple modalităţi de desfăşurare. Despre o ase
menea modalitate se vorbeşte în scrisoarea
de mărturie, din septembrie 1838, se confir
mă faptul că mai multi locuitori din oraşul SF.
GHEORGHE sunt trimişi la BUCUREŞTI pentru
a învăţa meserie, pe timp de trei aniSl.
Negustorii români din Târgu Secuiesc locu
iau, în secolele XVIII-XIX, în cartierul româ
nesc denumit, până în anul 1850, satul Canta,
unde se afla şi biserica lor, ridicată din piatră
în anii 1731-1733, "in locul celei vechi de
lemn'� Românii, "cu credinţa şi datinile lor'�
locuiau în Canta, dar ţineau "bolte " în centrul
oraşului, predominând prin număr şi intensi
tatea negoţului celelalte comunităţi ale
negustorilor sârbi şi armeni52,
Marele incendiu din 1843 a distrus o parte
din oraşul Târgu Secuiesc, printre care şi
Arhivele. În urma acestui incendiu, biserica a
fost refăcută prin contribuţia negustorilor
români din localitate, în frunte cu gocimanul
Petru Birt, un "binefăcător" - cum este numit
chiar în epocă - local, la care s-au adăugat
alte donaţii din Braşov, Săcele, Bretcu,
Cernatu de Sus. O cerere de ajutor este adre
sată şi unui mai vechi ctitor al acestei biserici,
braşoveanul Enache Jipa, în care se spune "că
lucrarea cea sfântă a strămoşilor să nu o lase
a pătimi stricăciune şi pustiire'� O nouă lucra
re de renovare a clădirii bisericii s-a realizat în
anul 1846, când biserica a fost refăcută din
temelii cu contribuţia negustorilor Nicolae
Cristov, Voina Macelaru, Fulop Samu, Szocs
(Suciu) Ferencz şi a altor donatori anonimi
din Braşov, Săcele, Cernatu de Jos. Un mare
sprijinitor al bisericii a fost negustorul local
Ioan Frâncu, căruia protopopul Ioan Petric
i-a adresat mulţumiris3.
Un mare negustor român, care atunci
"domina comerţul in zona pasului Oituz'� era
Gheorghe Negoiescu, care prin competenta şi
omenia sa "a atras respectul tuturor locuitori
lor judeţului': În 1833 sunt menţionaţi în
Breţcu şi marii negustori români: Manoli
Gurguy, Stan Marin, Kaslandi Petru, Ştefan
Ignaty şi mulţi meseriaşi români: merari, ciz
mari etc. Cu toate că iniţial conducerea ora
şului s-a opus prezenţei în localitate a stabili
mentului industrial al fraţilor Nica, protocoale-

şi Ţara Românească era interzis, documente
le consemnează existenta unor cazuri de con
trabandă cu produse alimentare. O asemenea
situaţie este redată în raportul staţiei de
carantină din pasul OITUZ, din ianuarie 1807,
transmis Comandamentului Regimentului
secuiesc de graniţă nr. 2 Infanterie, referitor
la "contrabanda cu bucate pe care au săvâr
şit-o românii din oraşul BREŢCU, organizati în
grupuri de câte 30-40 de bărbaţi, şi dificultă
ţile create de această situaţie, în relaţiile cu
autorităţile din MOLDOVA"4s.
În raportul comandantului Companiei nr.
11 grăniceri BREŢCU, întocmit la 18 octom
brie 1828, şi transmis către Comenduirea
Regimentului Secuiesc de Graniţă nr. 2
Infanterie, se relatează despre contrabanda
cu sare din MOLDOVA, de la TG. OCNA, "prin
munţii ZSIROS şi KETSKES"46.
Din rapoarte, protocoale, depoziţii ale mar
torilor, sentinte ale Tribunalului Regimentului
secuiesc de graniţă nr. 1 1 cavalerie, întocmi
te în perioada ianuarie-martie 1829, la Sf.
Gheorghe, rezultă date referitoare la procese
le intentate grănicerilor ALEXE FABIAN şi
TOMA FABIAN, acuzaţi de complicitate la con
trabanda cu vite, aduse din MOLDOVA47.
Pentru evitarea unor asemenea practici, la
nivelul conducerii celor două provincii româ
neşti exista o bună colaborare. Astfel, prin
ordinul gubernial transmis Oficialităţii scaunu
lui TREISCAUNE, în martie 1803, din Cluj, se
comunică, pentru a fi adus la cunoştinţa celor
interesaţi, ordinul noului domnitor al MOLDO
VEI referitor la cumpărarea vitelor din satele
moldovene, de lângă graniţă. Pe baza preve
derilor ordinului emis în 21 ianuarie 1802, cei
care cumpără vite din MOLDOVA trebuie să
aibă de la oficialitatea locală un certificat din
care să rezulte numărul animalelor cumpăra
te şi localitatea proprietarului, deoarece fără
aceste documente, vameşii şi ispravnicii nu
vor permite ieşirea animalelor din tară48 .
Prin adresa Oficiului districtual vamal
BRAŞOV, din august 1817, transmisă coman
dantului Regimentului secuiesc de graniţă nr.
2 Infanterie, din TG. SECUIESC, se face
cunoscut faptul că nicio persoană din TRAN
SILVANIA nu poate importa vin din ŢARA
ROMÂNEASCĂ şi MOLDOVA, fără a poseda un
permis emis de Tezaurariat49. În sprijinul
negustorilor ardeleni, periodic era transmisă
autorităţilor publice locale din Arcul
Intracarpatic lista de preţuri a produselor
princ!,pale di � pieţele unor oraşe din ŢARA
ROMANEASCA şi MOLDOVASO.
- ------

------
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le din Breţcu menţionează în anii 1845-1846
mina şi topitoria "fraţilor Nica': Un rol impor
tant în viaţa economică locală şi în derularea
legăturilor economice cu "Regatul" I-au avut
comercianţii breţcani din familiile Gociman,
Puşcariu, Teacă, Spânu, Păvălucă, Ganea,
Boroş, Coltofeanu, Tărlungeanu, Fenechiu şi
mulţi alţii, o bună parte dintre ei stabilindu-se
în oraşele de peste Carpaţi54,
Toate aceste relaţii economice, erau însoţi
te de numeroase relaţii culturale, ecleziastice
şi interumane, având u n rol benefic asupra
comunităţilor de negustori români din zonă.
Astfel, în fosta localitate de-sine-stătătoare
Simeria, numită în vechime Breaza, azi, car
tier al municipiului Sfântu Gheorghe, a trăit o
comunitate românească distinctă, formată din
negustori care au avut biserică proprie. În
1839, românii din Sfântu Gheorghe locuiau
într-un cartier separat, n umit Sfântu
Gheorghe Românesc ( O/ah Szent Gyorgy)ss .
Despre activitatea celor mai importanţi din
tre aceştia, relatează intelectualul bucureş
tean Nicolae Păvălucă, în paginile sale despre
istoria românilor de pe meleagurile natale:
"Mulţi dintre românii din Breţcu au fost mari
comercianţi in Regatul României, astfel:
Vasile Dimian, din Galaţi, tatăl avocatului cu
acelaşi nume; Damian Popescu, din Brăila;
familia Boroş, În Bucureşti; Radu Stancic, În
Bucureşti; 1. Borănescu, in Piteşti; Ghiţă
Gosman, În Focşani. În Bucureşti, Înainte de
război, erau două hoteluri, deţinute, unul de
un Gociman, şi unul de un Sofronie din
Breţcu. Cel mai mare şi mai prestigios om de
afaceri breţcan a fost Niţă Coltofeanu din
Galaţi. El avea, inainte de primul război mon
dial, cea mai mare firmă de import de măr
furi. Această firmă Coltofeanu şi Dobreanu
era atât de cunoscută, incât in manualele de
la şcolile comerciale se dedădeau teme de
rezolvat privitoare la operaţiunile acestei
firme. O altă reuşită e cea a lui Ghiţă Goşman
din Focşani. A fugit din Breţcu, pe delături, ca
să nu facă armata la unguri. Era cam pe la
începutul acestui secol [sec. XX]. Din băiat de
prăvălie a ajuns să aibă pe la inceputul pri
mului război mondial unul din cele mai mari
magazine de coloniale din Focşani. Fraţii
Boroş aveau inainte de război 3 cofetării in

aduce multe informaţii inedite despre românii
din Trei Scaune puţin cunoscute de istorio
grafia românească. De asemenea, autoarea
consemnează prezenţa a numeroşi meşteşu
gari români, cum sunt: morarii (foarte nume
roşi), blănarii, fierarii, butnarii sau cădarii,
funarii sau frânghierii, şelarii, măcelarii, şi
recunoaşte secuizarea în masă a românilor în
scaunele secuieşti, fenomen care s-a produs
în primul rând lingvistic şi apoi religioss7.
In prima jumătate a secolului al XIX-lea,
funcţionau în regimentele de infanterie (gră
nicereşti) şi secuieşti (imperiale) de la Târgu
Secuiesc şi Miercurea-Ciuc, precum şi în cel
de cavalerie (de husari) de la Sfântu
Gheorghe, in care erau şi ofiţeri români, unii
cu grade şi funcţii importante (Gheorghe
Popa, Matei Popp, Alexandru Crainic, Ioan
Ţeţ, David Domide, Moise Dragits)SB,
Sursele principale de venituri în zona Giur
geului, şi anume, în localităţile Gheorgheni,
Topliţa, Tulgheş, Bilbor, erau exploatarea
lemnului, cheresteaua, plutăritul, creşterea
animalelor şi producţia agricolă. O îmbogăţire
a acestei palete a însemnat stabilirea armeni
lor in Gheorgheni, Frumoasa, care a dus la
dezvoltarea comerţului şi a industriei în zonă.
Comerţul cu lemnul şi cu plutele a fost una
dintre cele mai importante activităţi desfăşu
rate pe Mureşul Superior de locuitorii satelor
din imprejurimi. Plutăritul, împreună cu păs
toritul, pe care-I făceau şi-1 fac şi azi locuitorii
prin munţii din imprejurimi, precum şi agri
cultura înfloritoare din Giurgeu, apoi minele
de aramă din Bălan şi cele de fier din Ciucul
de Sus, au făcut, ca în această zonă să se
concentreze cea mai deasă populaţie din
întreg ţinutul şi să avem, aici, cele mai mari şi
mai îndesate aşezări omeneşti.
Apele minerale şi numeroasele stabilimen
te de băi sunt şi ele un izvor de câştig pentru
locuitori. Este cazul staţiunilor Tuşnad (la
amenajarea căreia o contribuţie deosebită a
avut-o comerciantul român braşovean Tache
Stănescu), Vâlcele, Borsec, Malnaş, Covasna,
ş.a.s9
Documentele de arhivă semnalează pre
zenţa românilor din fostele scaune secuieşti
în regimentele secuieşti de graniţă, sens în
care prezentăm câteva exemple:
1 . 1800 dec. 5, Cluj. O rd i n gubernial trans
mis Oficialităţii scaunului Treiscaune, prin
care se comunică faptul că soldatul Dumitru
Moroşan, originar din satul Valea Crişului, a
dezertat de la trupă. Se cere să fie pedespsit
cu o amendă care să fie achitată la Casa miii-

Bucureşti şi una la Poiana Ţapului 'S6,

studiul intocmit de Pal Judit i n titulat:

"Câteva probleme legate de aşezarea români
lor in Trei Scaune 1614 -1859'� apărut in
volumul ·� TOBBSEG KISEBBSEGE" (Minori
tatea majorit�ţii), M iercurea -C i u c, 1 999,
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Nystor, din Alungeni, i s-a comunicat, prin

tară, din valorificarea bunurilor dezertorului60,
2. 1803 feb. 27-apr. 4, Sfântu Gheorghe.
Interogatoriu, declaraţii şi sentinţa adoptată
de Tribunalul Militar Superior din oraşul
Sfântu Gheorghe, în procesul intentat grăni
cerului român, Anghel Popa, pentru
dezertare (a dezertat la duşman, în timpul
războiului francez)G l,
3. 1804 feb. 1 1, Reci, scaunul Treiscaune.
Raportul lui Francisc Szekely, vicejude regal al
scaunului Sepsi, către oficialitatea Scaunului
Treiscaune referitor la cei doi militari aflaţi în
permisie. Precizează că a trimis informa!;ii
încă din data de 8 decembrie 1803. Astfel,
Daniel Veres, din satul Chichiş, se află acasă
şi i s-a comunicat să rămână pe loc până la
noi ordine, iar militarul Nicolae Vaszil, din
oraşul Sfântu Gheorghe, încă de la începutul
lunii august s-a întors la Regiment62,
4. 1804 feb. 20, Cluj. Ordin gubernial
transmis Oficialităţii scaunului Treiscaune,
prin care se revine la ordinul anterior din anul
1803, cu privire la raportarea situaţiei milita
rului Adam Olah [Românul], aflat în permi
sie în satul CĂPENI63,
S. 1804 aug. 8, Reci, scaunul Treiscaune.
Vicejudele regesc al Scaunului Sepsi, Francisc
Szekely, raportează că militarului Gheorghe

pretor, faptul că în ziua de 1 septembrie 1804,
să se prezinte la manevra militară din locali
tatea Reghin64.
6. 1828 iul. 3-4, Târgu Secuiesc. Rapoarte,
protocoale, acte notariale, sentinţe ale
Tribunalului Regimentului secuiesc de graniţă
nr. 2 infanterie referitoare la procesele inten
tate grănicerilor Blasiu Krinitzky, Andrei
Mathe, Salamon Mathe şi Iosif Czukor,
acuzaţi şi condamnaţi pentru dezertare in
MoldovaGs.
Documentele inedite semnalate mai sus ne
relevă o interesantă schiţă a unei fresce isto
rice de viaţă românească în această zonă de
la curbura interioară a Carpaţilor. Cercetă
toarea Pal Judit are dreptate când afirmă că

"istoria societăţii secuieşti nu ar fi completă
fără istoria românilor din ţinuturile secuieşti
(aşa cum istoria românilor nu poate fi com
pletă fără istoria secui/ar, maghiarilor, saşilor
şi a celorlalte etnii conlocuitoare)'� Românii
au format nu numai "o pată de culoare apar
te (deosebită) a populaţiei de pe pământurile
secuieşti'� ei au fost "secvenţa cea mai
ardentă a istoriei naţionale'� spune eruditul
istoric Ioan RancaGG ,
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REVOLUŢIA DE LA 1848-1849 ÎN SUD-ESTUL
TRANSILVANIEI
Drd. Vasile-Claudiu TUTULA

Cuvinte cheie: Revoluţia de la 1848-1849, sud-estul Transilvaniei, aşezările secuieşti
Key words: Revolution of 1848-1849, South-East of Transylvania, Szekler seats
Abstract

The Revolution of 1848·1849 in the South-East of Transylvania is an intrinsic part of the revolution in the larger

Transylvanian a rea. An overall perspective of politica! and military events allows us to understand their complexity, taking

into account the different interests manifest at that time by Romanians, Saxons, Hungarians and Szelders. The study
presents the development of revolutionary events in this area and the outcome of the revolution, ending a devastating

civil war, which resulted in the deaths of some 40,000 Romanlans and the destruction, plunder or arson of

300 settle

ments. The material damage was estimated at around 29.260 silver florins. Overall, the Romanian revolution was victo
rious, as a result, for the next 19 years, Transylvania was not a politica! or administrative part of Hungary, which it beca
me in 1867, with the sad Austro-Hungarian dualism, ended for good at December 1st, 1918.

Revoluţia de la 1848-1849 din sud-estul
Transilvaniei, este parte componentă a revo
luţiei întregului spaţiu transilvan. O tratare de
ansamblu a evenimentelor politice şi militare
ne permite să înţelegem în acelaşi timp com
plexitatea lor, ţinând seama de interesele ce
s-au manifestat atunci, din partea românilor,
saşilor, ungurilor şi secuilor. Abordând, însă,
tratarea pe zone geografice, vom găsi în
fiecare zonă o serie de elemente specifice,
determinate de compoziţia etnică a popula
ţiei, relaţiile interetnice, situaţia şi starea pen
tru luptă a unităţior militare dislocate în zonă,
raporturile acestor unităţi şi relaţiile lor cu
populaţia civilă, atitudinea populaţiei civile
faţă de unităţile militare din zonă, faţă de
Comandamentul General al Armatei cezaro
crăieşti de la Sibiu, relaţiile de vecinătate din
tre comitate, cu marile oraşe: Braşovul, Tg.
Mureş, Sighişoara, Cluj , Alba Iulia dar şi cu
Mediaşul, Dumbrăveni, Rupea, Feldioara ş.a.
Zona de sud-est a Transilvaniei cuprindea
şi secuimea, în care la data respectivă erau
dislocate 3 regimente de g răniceri: Regimen
tul 1 Grăniceri secui (73 Infanterie) la
Miercurea-Ciuc, Regimentul 2 Grăniceri secui
(74 Infanterie) de la Târgu Secuiesc şi
Regimentul 1 1 Husari, dislocat la Sfântu
Gheorghe. Toate aceste unităţi erau subordo
nate Comandamentului General (General
Kommando) de la Sibiu, respectiv generalului
Anton Puchner.
În lunile martie-mai 1 848, în sud-estul
Transilvaniei a fost linişte. O linişte apăsătoa
re şi cu multe semne de întrebare. Secuii,

mai substanţiale deţineau deputaţii secuilor şi
saşilor din dietă, personalul administrativ de
la comitate, dar care nu erau interesaţi ca
acestea să ajungă la masa mare a populaţiei.
Informaţiile şi ştirile despre ceea ce se
întâmpla pe întreg teritoriul Transilvaniei
soseau în secuime cu o întârziere de 5-10 zile
de la producerea lor, prin intermediul comer
cianţilor, negustorilor, poştei militare, a presei
de limba română, maghiară sau germană, ce
apărea cu întârziere şi în tiraje foarte mici.
Beneficiau de presă doar personale sus puse
şi cu posibilităţi financiare.
Informaţiile istorice substanţiale despre
mersul evenimentelor in sud-estul Transilva
niei le aflăm în lucrările scrise de George
Bariţiu, Laszl6 K6vari, Nestor Şimon, Silviu
Dragomir, Gustav Ritter, Amon von Tremen
fest, Carol G61lner, Ştefan Moldovan, Karl
Klein, Gelu Neamţu, Jakab Alexe (Eiek),
Joseph Bedeus von Scharberg, Cornelia
Badea, ş.a.
În 1848, populaţia Transilvaniei număra :
valahii (români)
1.287.340 locuitori; ungu
rii = 260. 170 locuitori; secui = 260.000 locui
tori; saşi (germani)
250.000 locuitori; alţii
(evrei, ţigani) = 60.400 locuitori.
Dieta Transilvaniei avea în compunere 310
deputaţi din care, deputaţi unguri = 161;
deputaţi secui = 1 14; deputaţi saşi (germani)
= 35; deputaţi români (valahi)
nici unul.
Minorităţile C'alţii") nu aveau niciun deputat.
Aşadar, populaţia majoritară a Transilvaniei,
românii (valahii, cum sunt pomeniţi în docu
mente), nu aveau niciun deputat.
=

=

=

· Românii, secuii şi saşii din sud-estu l
Transilvaniei au privit însă cu îngrijorare deru
larea evenimentelor din Transilvania. Masa

locuitorii majoritari ai zonei, nu au fost prea
încântaţi de aşa-zisa "uniune" a Transilvaniei
la Ungaria, ei nefiind consultaţi. Informaţii
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ungurilor şi separat secuilor, ca "naţiune nobi
lă secuiască " (în realitate ungurii şi secuii erau
o minoritate şi atunci ca şi azi, 2012 s.n.).
În Proclamatia sa din 10 mai 1848, printre
altele, Ludovic Batthyany arată că: "Legăturile
naţiunii secuieşti şi maghiare, naţiuni ce provin
dintr-un singur trunchi, depăşesc, in timp, un
mileniu; interesele noastre, norocul şi neno
rocul de odinioară şi de totdeauna, au fost
aceleaşi'6, Din păcate Ludovic Battyany a
făcut în această proclamaţie apel la secui să
se înarmeze: "De aceea eu, atât ca cel dintâi
prim-ministru independent al Ungariei, cât şi
ca ministru interimar al forţelor armate, cu
incredere in vitejia nezdruncinată recunoscu
tă, pe plan mondial, a naţionalităţii secuieşti
şi in devotamentul său neclintit faţă de fraţii
lor maghiari, datorită funcţiei mele oficiale,
sub răspunderea mea personală mă grăbesc
să vă chem [. . .] să vă grăbiţi cu cei 12.000 de
soldaţi Înarmaţi, spre tabăra permanentă,
aflată În zona Szegedinului În Ungaria, unde
deja sunt asigurate, chiar şi prin locurile de
trecere, primirea şi hrănirea efectivelor" 7.
Aşadar, apel către secui la înarmare, în condi
ţiile în care "uniunea" nu era proclamată (ofi
cializată s.n.) printr-un act? "Uniunea" va fi
proclamată oficial pe data de 30 mai 1848, la
11 zile după această proclamaţie. În al doilea
rând se poate observa de către orice jurist
sau ştiutor de carte, că L. Batthyany nu avea
nicio calitate oficială în Transilvania, emiţând
un act (Proclamaţia din 19 mai 1848, s.n .) de
la Pesta fără niciun temei legal, juridic şi de
drept, doar cu scopul de a-i atrage pe secui
de partea ungurilor şi a Ungariei de a-i întă
râta la inceput împotriva românilor, fiind
folositi ca o "masă de manevră'�
Este adevărat şi a fost bine la momentul
respectiv, că Ludovic Battyany s-a adresat
printr-o proclamaţie şi românilor, dar de abia
la 28 iunie 1848, deci după o întârziere de o
lună şi 9 zile, când a simţit că lucrurile se pre
cipită, merg rău şi se îngroaşă în defavoarea
guvernului unguresc. În respectiva procla
maţie, deşi se adresează cu formularea:
"Proclamare către fraţii noştri români" a , în
care domină ameninţările: "împotriva acelor
scopuri păcătoase " 9, căci veţi fi gata ca "vâr
toasa voastră putere a o jertfi in treaba liber

mare a populaţiei era puţin informată cu ceea
ce se întâmpla in Transilvania şi Europa.
Românii din sud-estul Transilvaniei erau
făţiş impotriva "uniunii" Transilvaniei la
Ungaria. Ei au respins la Blaj, prin reprezen
tanţii lor, Proclamatia de la Pojon (Bratislava)
şi Pesta în 12 puncte, mai concret punctul nr.
12, ce prevedea "uniunea" Transilvaniei la
Ungaria. Românii şi conducătorii lor erau
foarte îngrijoraţi că la 25 aprilie 1848, la Clujl,
Guberniul transilvan a dat publicităţii sub
semnătura lui Joszef Teleki, guvernatorul
Transilvaniei, legea stării de asediu (legea
statarială). Pe tot cuprinsul Transilvaniei au
fost ridicate spânzurători şi ţepe. Ele erau ur.
mijloc de intimidare îndeosebi împotriva
românilor. Românii din secuime, prin repre
zentanţii lor legitimi, trimişi la Blaj, au cerut
ca să fie recunoscuti ca a patra naţiune a
ţării2, egală in drepturi cu ungurii, saşii şi
secuii, să aibă propriii lor deputaţi in dietă,
şcoli în limba română, dregători la oraşe şi
sate în raport cu numărul locuitorilor.
În zona secuimii, prin intermediul presei
s-a aflat despre cele două adunări ale româ
nilor ţinute la Blaj, din 30 aprilie ( "Din
Duminica Tomiij, la care au participat circa
6.000 de români, şi de Marea Adunare
Naţională de pe "Câmpul Libertăţii", la care au
fost prezenţi 40.000-60.000 de români. s-a
aflat şi despre faptul că la punctul nr. 16 din
Petiţia Naţională3 s-a cerut ca problema "uni
unii" Transilvaniei la Ungaria să nu fie luată în
discuţie la Dieta din Cluj, până când românii
nu vor fi recunoscuti ca naţiune distincă a
ţării. În caz contrar, românii vor protesta
solemn. Această măsură de siguranţă a fost
luată la Blaj de revoluţionarii români, ţinând
seama şi de faptul că s-au pus obstacole ca
adunarea să nu se ţină. Tensiunea însă a
crescut. Presa de limbă maghiară din Cluj i-a
ameninţat pe români, cerându-le ca la
Adunarea de la Blaj ce va avea loc în 15 mai
"să nu se facă altceva decât să se accepte
"uniunea " cu Ungaria fără ·condiţii. Să se
renunţe la pretenţia românilor de a deveni
cea de-a patra naţiune recunoscută din
Transilvania'".
Dintre mulţimea de evenimente care au
avut un oarecare impact asupra secuilor a

fost "Proclamaţlunea caraeteristicJ din 19 mai

tăţii noustre" 10 sau "treziţi viftorimea spre
băgare de seamă" u ori ''puterea voastr� veti
Înmulţi o prin ridicarea de batalioane din aşa
bărbaţi, care de bună voie, vor lua arme '12
(aici a avut dreptate, deşi recrutările români

1848 a ministrului preşedinte, com[itele]

Ludovic Battyany, adresată poporului secu
iesc din Transi/vania'S. Este interesant şi
curios fa p tu l că reprezentanţii guvernului

-

lor şi saşilor s-au

unguresc de la Pesta s-au adresat separat
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naţiunii din Ungaria s.n.), sau ''să staţi ca un
zid tare impotriva planurilor vicleneşti"13, lin
guşindu-se cu aprecierea potrivit căreia: "ba
unora aşa patrioţi vă dau bineţe ungurilor
de pe pământ, secui, şi românilor fraţilor
noştri" 14 (întrebarea ce se pune este, de când

mentele româneşti de grăniceri, s-a întocmit
un plan secret de Guberniul Transilvaniei,
împreună cu cel de la Pesta, pentru a fi

scoase din Transilvania şi aruncate împotriva
sârbilor.
Ba mai mult, Guberniul Transilvaniei, con
dus de Joszef Teleki, la intervenţiile care au
avut loc împotriva populaţiei răsculate de la
Abrud, Roşia Montană, Câmpeni, pe timpul
anchetei condusă de Kozma Pal (14 iunie-20
iulie 1848), la Miha!ţ (2 iunie 1848), Luna
Mureşului (12 septembrie 1848) a folosit,
pentru intervenţia în forţă, doar pe militarii
secui din cele 3 regimente de grăniceri. La
Mihalţ, au fost împuşcaţi mortal de militarii
secui 14 români şi răniţi grav alţi 50 de
oameni19, La măcelul de la Luna Mureşului,
militarii secui au împuşcat mortal 30 de
români şi alte câteva zeci au fost grav răniţi

românii sunt fraţi cu ungurii sau viceversa;
istoria a demonstrat şi demonstrează că atât
românii cât şi ungurii sunt neamuri diferite;
important, desigur ar fi şi acesta trebuie să fie
idealul, ar trebui ca ei să se înţeleagă şi con
lucreze ca între fraţi s.n.).
Proclamatia lui Ludovic Battyany către
români trebuie apreciată, însă este una foar
te generală, care vorbeşte doar de interesele
ungurilor, şi foarte puţin de cele ale românilor.
Din păcate şi promisiunile vagi făcute, spre
exemplu: "Va câştiga ca pământurile ca ale
sale să le stăpânească şi pe pământ slobod să
fie popor slobod''ls, nu au fost respectate.
Toate dezideratele din Proclamatia lui Ludovic
Battyany vizau ca românii din Transilvania să
se supună revoluţiei ungare, fără ca acestora
să li se acorde drepturi şi libertăţi democra
tice.
Alte patru evenimente cu tentă politică şi
militară aveau să influenţeze decisiv evoluţia
ulterioară din spaţiul sud-est transilvan.
La 29 mai 1848, se deschid la Cluj lucrările
Di etei. Lucrările au fost deschise de baronul
general Anton Puchner. În ziua următoare, la
30 mai 1848, Dieta Transilvaniei, în care româ
nii lipseau cu desăvârşire, a proclamat "uni
unea" Transilvaniei la Ungaria16, fără niciun
fel de consultare a românilor. În aceeaşi zi se
va vota şi o lege electorală restrictivă pentru
români, precum şi o lege a presei17, înteme
iată pe cenzură şi care avantaja presa de
limba maghiară.
Zilele de 29 şi 30 mai 1848 înseamnă,
pentru istoria modernă a Transilvaniei, prima
lovitură dată bunei convieţu i ri dintre toate
populaţiile conlocuitoare, în care românii erau
majoritari şi cei mai vechi, cu cea mai mare
contribuţie la plata taxelor şi impozitelor, în
dezvoltarea economice-socială a ţării. Procla
marea "uniunii" de către Dieta Transilvaniei
va produce mari nelinişti în
rândul români
lor, saşilor şi chiar al secuilor.
Pe 31 mai 1848, aceeaşi Dietă din Cluj va
vota, fără să-i consulte pe ofiţeri şi militari,
pentru transformarea celor 3 regimente secu
ieşti de grăniceri în gărzi naţionalets, pentru
ca nobilimea ungurească şi secuiască să-şi
asigure un braţ înarmat împotriva populaţiei
româneşti şi săseşti. În ceea ce priveşte regi-

''pentru că au refuzat să se dea recruţi la arma
ta ungurească şi să recunoscă uniunea " 2o,

La 2 iunie 1848, la Cluj, o deputaţiune de
100 de reprezentanţi ai românilor adresează
o petiţie Dietei din Cluj de a anula "uniunea'�
act făcut prin vicleşug şi fără consultarea şi
încuviinţarea românilor, care reprezentau
majoritatea populaţiei ţării. Preşedintele die
tei, Miklos Wesselenyi, anunţă cu emfază şi
aroganţă, că "el nu cunoaşte popoare, ci
numai o Ungarie unită " 2l,

La 3 iunie 1848, la Sibiu, în cadrul
Universităţii săseşti, saşii declară trădători pe
toţi deputaţii care au proclamat "uniunea"
Transilvaniei la Ungaria. În perioada 01-14
iunie 1848, în localităţile din jurul Sibiului ş i
Făgăraşului s-au adun at 30.000 de semnături
îmeotriva "uniunii ".
In sfârşit la data de 6 iunie 1848, Dieta de
la Cluj votează legea desfiinţării iobăgiei în
Transilvania22, la propunerea lui Wesselenyi
Mikl6s. Transilvania era ultimul bastion
iobăgesc al Europei, în care dominau relaţiile
feudale în plină eră modernă, în condiţiile în
care, în celelalte ţări, şerbia şi iobăgia au fost
desfiinţate cu 100-150 de ani mai înainte.
Desfiinţarea iobăgiei, chiar şi cu o mare întâr
ziere, a fost o împlinire, deşi împroprietărirea
cu pământ a iobagilor, se va face prin răs
cumpărare, lucru ce nu era încheiat nici la
1892-1895, aşa cum se arată în documentele
Memorandumului.
Ţinând seama de evoluţia evenimentelor,

generalul Anton Puchner va pune, la 10 iunie
1848, în stare de război cetatea Alba Iulia23,
unde se afla o importantă cantitate de arma
ment şi muniţie.
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La 18 octombrie 1848, generalul Anton
Puchner dă o proclamaţie prin care pune
capăt regimului terorist kossuthist şi declară
Transilvania in stare de război24, preluând
conducerea ei. Este desfiinţat Guberniul de la
Cluj, care îşi încetează activitatea, deoarece
îşi desfăşura activitatea pe baza unor instruc
ţiuni primite de la Pesta, în condiţiile în care
Vay Mikl6s a fost numit de guvernul Ungariei,
la 16 iunie 1848, comisar plenipotenţiar
pentru Transilvania.
În lunile august-octombrie 1848, situaţia
politica-militară se schimbă substanţial in
sud-estul Transilvaniei. Apar multe nemultu
miri în rândul saşilor din Braşov, Feldioara,
Rupea, Cohalm, Prejmer, Sighişoara şi locali
tăţile săseşti din jurul lor, care se aflau în
situa�a de a nu le fi garantate ordinea şi liniş
tea publică, apărarea averilor, datorită deselor
atacuri din secuime. Cea mai mare nemulţu
mire va fi determinată însă de faptul că la 1
septembrie 1848, "guvernul ungar ordonă
alcătuirea conscripţii/or pentru recrutare.
Transilvania va trebui să dea Ungariei 60.000
de ostaşi pentru a lupta impotriva sârbilor" 2S .
Să reamintim că, la presiunea guvernului
ungar, la 23 iulie 1848, a fost trimis spre
Seghedin un batalion sub comanda maiorului
Leon Pop din Năsăud. Acesta a refuzat
categoric să lupte împotr!va sârbilor. De ase
menea, grănicerii năsăudeni au refuzat să
depună jurmântul pe drapelul şi constituţia
ungară, trecând prin situaţii de disperare şi
ameninţare cu moartea.
După aprecierile lui George Bariţiu, con
temporan cu evenimentele, un istoric obiectiv
în foarte multe chestiuni, considera că
Transilvania a fost cuprinsă, în lunile octom
brie până in decembrie 1848, de un război
civil devastator, datorită politicii teroriste pe
care au promovat-o în special Ludovic
Kossuth şi comisarul Mikl6s Vay26. Arestările
puse la cale asupra lui Simion Balint, Eftimie
Murgu, August Treboniu Laurian, Bălăşescu,
Florian Micaş şi alţi revoluţionari români au
creat mari stări de tensiune, nemulţumiri şi
animozităţi în rândul populaţiei. Înverşunarea
românilor a crescut la vederea mai multor
preoţi, tineri ştiutori de carte şi altor locuitori
spânzuraţi. "Terorismul
spune George

(Agyagfalva, judeţul Harghita), a avut loc
adunarea naţională a secuilor. Scopul acestei
adunări a fost de a-i ridica la luptă pe secui
împotriva românilor. A fost o adevărată diver
siune condusă de "agitatorul kossuthian''-,
cum îl numeşte George Bariţiu, Ladislau
(Vlad) Berczenczei. Acesta a fost trimis "cu
misiune ca să inroleze dintre secui un nou
regiment de husari" 2 a. La începutul lunii
octombrie "gubemiul [guvernul] provincial
unguresc din Cluj s-a opus la convocarea
adunării secuieşti. El avuse inaintea sa expe
rienţă cu adunările româneşti, care, cu pază,
fără pază, toate cinci (cu ale regimente/ar) au
decurs şi s-au terminat fără nici un e)(ces sân
geros " 2 9.
Adunarea secuilor de la Lutiţa a fost una
incitantă, prin care secuii, fără voia lor, au
fost dezinformaţi şi induşi în eroare de
Ladislau Berczenczei, Alexandru Gal, comitele
Emeric Miko, Moise Berde şi alţii, care au
cerut ca secuii să se înarmeze, făcându-i
vinovaţi pe români, de tot ceea ce se întâm
pla în Transilvania.
După George Bariţiu: "Programa lui
Berczenczei era curat revoluţionară. Înfiinţa
rea, fără nici o concesiune mai Înaltă, a unei
trupe naţionale secuieşti sub numele "Husarii
lui Mathia'� alegerea unui alt gubern [guvern]
provizoriu şi Înfiinţarea unui lagăr secuiesc de
război" Jo. Aceste propuneri năstruşnice nu
au fost foarte bine primite de Guberniul din
Cluj, de comitele Emeric Mik6, ajuns între
timp preşedintele guberniului, de baronul
Dominic Kememy, Moise Berde, un om mai
moderat, care presimţise direqia negativă în
care o vor lua lucrurile, sfătuindu-i pe partici
panţi (30.000 de secui după Kovary; 60.000
după comitele Mik6), o cifră exagerată, căci
nu i-a numărat nimeni. La tribuna de la Lutiţa
au fost multe luări de cuvânt şi dispute. Până
la urmă cel care "a Învins" a fost Berczenczei.
Acesta a ocupat din nou tribuna şi a început
să descrie secuilor "pericolul cu culorile cele
mai inspăimântătoare, şi, după ce răpi cu sine
pe ascultători, işi bătu joc de gubem, de
comisarul Mik6. Apoi propuse ca secuii să se
declare independenţi de comanda generală,
să se supună indată ministerului [guvernului]
unguresc, grănicerii să se prefacă in miliţii
[armate] teritoriale, să formeze tot un lagăr cu

-

s-a manifestat prin spânzurători şi
alte atrocităţi atât in Transilvania, cât şi in
Banat, mai ales asupra preoţilor" 27. Au avut
Bariţiu

-

celălalt popor şi aşa să plece in contra valahi
lor spre apărarea fraţilor din comitate"Jl,
Î nsuşi Jakab Elek, "care a călătorit inadins
de la Cluj cu alţi 14 secui la Lutiţa (Agyag
falva), mărturiseşte (pag. 400) că multe din

loc multe represalii, anchete şi procese in
intreaga Transilvanie.
Î n ziua de 16 octombrie 1818, la Lutiţa
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îndreptat spre Blaj, sub comanda vice-colone
lului Donath. O altă brigadă, a patra, s-a
îndreptat spre Mureş, la Iernut sub comanda
comitelui Dionisie Lazar3s.
Cele 4 brigăzi de secui, conform Raportului
nr. 5166/16 dec. 1848, semnat de generalul
Anton Puchner, au devastat până la 16
decembrie 1848, un număr de 9 sate pe valea
Mureşului (zona Iernut), peste 100 de comu
ne româneşti şi săseşti cuprinse în Tg. Mureş
şi Reghin şi valea Mureşului superior, au
aprins şi devastat oraşul Reghinul săsesc şi
alte 7 sate din judeţul Alba, în total 1 17 loca
lităţi în numai 7 săptămâni39, Aceasta a fost
"prima ispravă " a secuilor în prima etapă a
războiului civil (octombrie-decembrie 1848)
conform etapizării făcute de George Bariţiu.
La Reghinul săsesc trupele de secui au fost
oprite de cei 2300 de luptători ai vice-colone
lului Urban, sosit aici de la Năsăud, pentru a
stăvili devastările şi jafurile. Nu s-a reuşit în
schimb devastarea şi arderea oraşului, care
s-a întâmplat doar în ziua de 2 noiembrie
184840, La Reghin, Berczenczei a pus condi
ţiunea de graţie, până la ora 6 seara, oraşul
să dea o taxă de 50.000 florini şi predarea
tuturor armelor41. Deputaţiunea oraşului nu a
reuşit să împlinească condiţiile lui Berczen
czei, oraşul fiind trecut prin foc şi sabie. Au
ars aproape toate clădirile din oraş şi cele 2
biserici. Populaţia oraşului Reghin, aproape
5000 locuitori, cea mai mare parte saşi, s-a
retras cu trupele lui Urban spre Teaca, valea
Şieului, Bistriţa. Înainte de aprinderea oraşu
lui, pe 2 noiembrie dimineaţa, s-a trecut la
prădarea oraşului. "Secuii au omorât şi pe cei
1 7 soldaţi răniţi, rămaşi în spitalul din loc" 42,
Aceştia aparţineau Regimentului 2 Grăniceri
români de la Năsăud. Cei 4000 de secui au
trecut la jefuirea prăvăliilor. Au fost luate ani
male: cai, vite, porci, încărcate şi duse ca
prăzi spre secuime. Pe 3 noiembrie 1848,
circa 6000 de secui au părăsit trupele, îndrep
tându-se cu prăzile luate spre secuime.
"Partea cea mai frumoasă a oraşului fu prefă
cută in cenuşă Împreună cu două biserici, cea
romana-catolică şi cea evanghelică-luterană,
după ce şi acestea au fost spoliate (devasta
te). Daunele cauzate acelui oraş prin secui au
fast camputate (preţurile), aşa pe deasupra,
cel puţin la 1 . 000. 000 de flarini" 43. Aşa s-a
incheiat, in linii mari, campania dezastruoasă
a secuilor, din toamna anului 1848 ,spre cen
trul Transilvaniei. Desigur, detaliile sunt cu
mult ma i multe, însă studiul nostru este limi
tat ca spaţi u .

câte au declamat {declarat] acolo, aristacraţii
din camitatul Cetăţii de Baltă asupra români
Iar au ieşit minciuni" 32, Diversiunile şi dezin
formările lui Ladislau Berczenczei lansate la
Lutiţa au învins: "s-a decis ca . mulţimea să
plece indată asupra românilor" 33. S-a depus
şi un jurământ, în numele guvernului ungu
resc de la Pesta, deşi acesta a fost destituit
de către impăratul de la Viena. În orice caz:
"Terorismul acelei adunări a fast atât de cum�
plit, Încât nimeni nu a cutezat a se sustrage
de la acel jurământ fără pericolul vieţii. L -au
depus şi ofiţerii germani curaţi (care erau
incadrati în cele 3 regimente secuieşti, trans
formate în gărzi naţionale s.n.), În frunte cu
colonelul Dorschner şi alţii " 34, În zadar s-au
opus ofiţerii de la cele 3 regimente ca civilii să
nu fie implicaţi în acţiuni militare; coloneii
Zsombori şi Dorschner, vice-coloneii Donath şi
Bertzman, maiorul Czerniko, comitele J.
Bethlen jr., deputatul Moise Berde, Michael
Mik6, Ioan Keller în cadrul Consiliului belic din
17 octombrie, fanaticilor Berczenczei şi
Alexandru Gal. Deşi, numit preşedinte, comi
tele Emeric Mik6 nu a reuşit să-i înduplece pe
cei doi ca să nu înarmeze gloatele.
Din fericire, dar şi din păcate, la adunarea
de la Lutiţa "s-a votat şi o praclamaţiune
adresată românilor şi saşilor prin care ii pro
voacă la pace, le zic să nu se opuie Uniunii,
să lase În pace pe maghiari, căci, de nu,
secuii var cerca să restaure [restaureze]
pacea ţării cu armele Jar'' 35, Cu alte cuvinte,
din nou, românii şi saşii sunt trataţi cu ame
ninţarea armelor. Este clar că ideea aceasta a
aparţinut liderilor, şi nu masei mari a secuilor,
care şi ei îşi doreau pacea şi buna colaborare
cu românii şi saşii, aşa cum s-a petrecut seco
le de-a rândul.
Oastea secuiască s-a format pe loc, consti
tuindu-se patru brigăzi, fiecare a câte 4000
de oameni, în total 16.000 de oameni36.
"Comandant ad hac al trupelor secuieşti, in
contra românilor a fost proclamat colonelul
Alexandru Zsambari, comandantul regimen
tului de husari" 37, 5-a trecut imediat la acţiuni
de atac prin jaf, "devastaţiuni, tăciunării"
(aprinderi), omoruri.
Cele 4 brigăzi au atacat astfel: Brigada din
dreapta, comandată de vice-colonelul Betzman
a plecat spre Szasz Reghin (Reghinul Săsesc),
cu scopul de a lovi oastea locotenent-colone
lului Carol Urban. Brigada din centru, coman
dată de colonelul Zsombori, a luat misiunea
de a se îndrepta spre Tg. Mureş. Aripa stângă
a grupării, compusă din două brigăLi s-a
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După devastarea şi aprinderea oraşului
Reghin, majoritatea trupelor de secui s-au
retras la Tg. Mureş. Generalul Gedeon a fost
trimis de la Sibiu de către generalul Anton
Puchner, la Tg. Mureş spre a învinge trupele
secuieşti. Lupta s-a dat în ziua de 5 noiembrie
1848, pe şesul din faţa oraşului Târgu Mureş,
spre sud-vest. Trupele de secui, rămase în
front doar cu militarii grăniceri, câteva sute de
secui fanatici, circa 600, în frunte cu Berczenczei
şi Gâl Sandor, circa 8000 de oameni, erau
comandate de colonelul Zsombori44.
Generalul Gedeon avea în subordine 2000
de infanterişti, 300 de cavalerişti, 12 tunuri,
400 de saşi voluntari şi 1000 de lăncieri
români. Lupta a început în seara zilei de 5
noiembrie 1848, la orele 3 după amiază.
Lupta nu a durat nici măcar o oră, caz aproa
pe unic în istoria artei militare. Prim-locote
nentul Sichrowski, comandantul unei baterii
de artilerie a primit ordin să deschidă focui4S.
Nu a tras mai mult de 5 proiectile, după unii,
zece proiectile, după alţii, că "gloatele secu

Braşov, pe nume Nicolae Zarafu. Lui Aran
Gâbor i se alătură un alt secui, Thuroczi, rotar
de profesiune, care a turnat un tun de aramă.
s-a trecut apoi la confecţionarea de proiectile
şi cartuşe.
Secuii nu vor sta pasivi după infrângerea
din 5 noiembrie 1848, de la Tg. Mureş. Ei vor
face dese incursiuni in perioada noiembrie
1848-martie 1849, la Racoş (09 decembrie
1848), Feldioara (10 noiembrie 1848), Braşov
(9 decembrie 1848). Secuii au fost urmăriţi şi
învinşi de trupele imperiale în luptele de la
Doboli (10 noiembrie 1848), Hăghig (18
octombrie 1 848), Chepeţ (2 decembrie
1848), Racoş (9 decembrie 1848), Vârghiş
(10 decembrie), Arpătac (5 decembrie 1848),
Rupea (13 decembrie 1848)51, trupe ce au fost
comandate de generalul Gedeon, colonelul
Sturdheim, căpitanul Heydte, gloatele
româneşti ale prefectului Nicolae Solomon şi
militari din gărzile săseşti.
Revoluţia şi războiul civil va continua în
Transilvania, în perioada decembrie 1848 până
in 23 ianuarie 1849, când trupele colonelului
Carol Urban se vor retrage în Bucovina. Moţii,
sub conducerea lui Avram Iancu şi a prefecţi
lor de legiuni, vor trece la apărarea circulară
a Munţilor Apuseni. După ce a învins trupele
imperiale austriece şi cele ale colonelului
Carol Urban, în circa 24 de lupte şi bătălii,
începând de la Ciucea şi până în poiana
Stampeisz, generalul Iosif Bem s-a îndreptat
spre Tg. Mureş, unde a ajuns la 13 ianuarie
1849. A dat mai multe bătălii şi lupte parţia
le, la Săuca (17 ianuarie 1849) şi Galfalău (18
ianuarie 1849), iar cea mai mare la Sibiu (2131 ianuarie 1849), pe care a pierdut-o, şi o
alta la Şura Mare (21 ianuarie-2 februarie
1849). O ultimă luptă a dat-o pe 4 februarie
1849, la Ocna Sibiului, toate pierdute de
generalul Iosif BemsJ, Până la 22 martie
1849, războiul civil a fost purtat cu ajutor de
trupe ruseşti, aşa cum consemnează George
Bariţiu. Î n zilele de 2, 3 şi 4 februarie, stil
nou, trupele generalului rus Engelhart au
intrat în Braşov cu 2080 de infanterişti, 430
ulani (cavalerie grea), 190 cazaci tot călăreţi
şi 8 tunuri. la Sibiu, au sosit alte trupe ruse,
sub comanda colonelului Skariatin, pe 4
februarie 1849, cu 1696 infanterişti, 120
cazaci şi 6 tunuriS4,
După ce a pierd u t luptele şi b�t�lllle men

ieşti o şi luară la fugă mâncând pământul, iar
batalioanele de grăniceri, după ce Îşi descăr
cară puştile, urmară şi ele după gloate " 46,
Cu stupefacţie, George Bariţiu a consem
nat că această luptă de la Târgu Mureş, numi
tă de alţii şi "bătălie" se înscrie ca "una din

scenele cele mai rare În istoria războiului şi În
cazul acesta cu totul neaşteptată, nu numai de
către civilişti (civili) necunoscători ai artei mili
tare, ci şi de către militari de profesiune " 47.
Marea greşeală a generalului Gedeon a fost
aceea că a făcut "o eroare strategică neierta

tă, care mai târziu a avut urmări foarte tris
te'"s, mai precis nu i-a urmărit pe secui şi nu
a trecut la dezarmarea lor.
Cert este că această "bătălie" scurtă a avut
un efect dramatic pentru comisarul Berczen
czei, care a luat-o la fugă spre secuime, iar de
aici, "apucând pe căi neumblate, nu s-a oprit

până În Galiţia şi numai de acolo ajunse iarăşi
la Pesta, unde ruşinat şi cu prestigiul pierdut
"
a fost primit rece În parlament 49, Din păca
te, generalul Anton Puchner a avut o încrede
re oarbă în victoria câştigată de generalul
Gedeon la Tg. Mureş. Dar s-a păcălit. Eveni
mentele ulterioare îi vor zdrundna puternic
convingerile.
După această fugă ruşinoasă "secuii se
reculeg şi se inarmeaz� (armează) ca prin f�r
mec" so. Anton Puchner trece la construcţia
de tunuri. Primele

ţionate mal sus, generalul Iosif Bem, la orig i 
ne polonez, s-a sustras loviturilor armatei
imperiale, comandate de generalii Puchner,
Gedeon �i PFersman, retrăgându-se spre

2 tunuleţe le-a construit în

satul Filia, judeţul Covasna, unde exista o
baie de fier a unui negustor român din
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Revoluţia de la 1848-1849 in sud-estul Transilvaniei
Sebeş, unde a avut o ciocnire cu imperialii, iar
de aici, spre Orăştie, Deva, podul de la
Simeria, evitând lupta directă cu trupele
austro-române, până la podul de la Simeriass.

Între 21-23 mai 1849, la VarşoviaGl, cei doi
împăraţi, Francisc Iosif al Austriei şi Nicolae I,
ţarul Rusiei, şi-au dat mâna, pentru a-şi apăra
imperiile şi tronurile. La Varşovia s-a stabilit,
în acele zile, planul de interventie şi coopera
re dintre armatele ruse şi austriece pe timpul
pătrunderii lor in Ungaria şi Transilvania.
În sud-estul Transilvaniei au pătruns trupe
le ruseşti comandate de generalul Luders, cu
efective numeroase, înfrângându-i pe secui în
luptele de la Chichiş, Ozun, Tg. Secuiesc şi Sf.
Gheorghe. La 22 iulie 1849, generalul Iosif
Bem a dat, de la Oituz şi Oneşti, 2 proclama
ţii către locuitorii Moldovei pentru a-i atrage
de partea secuilor şi a lupta împreună cu
aceştia la lupta împotriva ruşilor. Secuii au
fost învinşi de ruşi la Sf. Gheorghe (22 iulie
1849) şi Bixad {23 iulie 1849). La 3 august
1849, generalul austriac Clam-Gallas a ocupat
Miercurea-Ciuc. Ultimile rezistenţe ale secuilor
au fost înfrânte în următoarele zile la Odorhei
şi Târgu-Mureş, de către trupele generalului
rus Grotenhjelm. La 13 august 1849, trupele
ungare au capitulat la Şiria, lângă Arad.
Capitularea a fost semnată din partea arma
tei ungare de către generalul Gărgey.
Cu aceasta, s-a pus capăt unui război civil
devastator, în care 40.000 de români şi-au
pierdut viaţa, iar 300 de localităţi au fost
devastate, jefuite şi aprinse. Pagubele mate
riale au fost evaluate la circa 29.260.000 de
florini de argint62.
Pe ansamblu, revoluţia română a ieşit
învingătoare, reuşindu-se, timp de 19 ani, ca
Transilvania să nu intre administrativ şi politic
în componenţa Ungariei, eveniment ce se va
petrece abia la 1867, prin tristul dualism aus
tro-ungar, care însă va capota definitiv la 1
Decembrie 1918.

"O luptă de mică amploare a avut loc la
Orăştie pe 7 februarie, unde pe generalul
Bem il nimeri un glonţ de puşcă in mâna
dreaptă şi-i rupse degetul mijlociu. Generalul
Bem a fost nevoit să se ducă la Deva pentru
tratarea braţului drept" SG. S-aU dat alte lupte
de mai mică amploare, la Simeria (9 februa
rie 1849), Deva (5-6 februarie 1849), gene
ralul Bem reuşind să ocupe şi cetatea Deva .
Lipsa de combativitate a trupelor austro
române, slaba iniţiativă a generalilor austrieci,

"i-au permis generalului Bem "să defileze "
prin Transilvania şi să preia iniţiativa in luna
februarie 1849" 57.

La 1 1 martie 184958, va avea loc a doua
bătălie a Sibiului, pe care generalul Iosif Bem
o va câştiga. Va pune stăpânire pe sediul
Comandamentului General al Armatei transil
vane. Generalul Bem va deveni stăpân în
peste două treimi din teritoriul Transilvaniei,
timp de circa patru luni. Au rămas două
bastioane neocupate : cetatea Alba Iulia şi
bastionul Munţilor Apuseni, apărat de cele
şapte legiuni de sub conducerea lui Avram
Iancu, care vor rezista până la sosirea trupe
lor ruseşti şi austriece.
Secuii au fost implicaţi şi au participat, în
1 849, în bătălia de la Braşov (5 februarie
1849)59, la asediul Munţilor Apuseni, în spe
cial în zona Zarandului, împotriva Legiunii
condusă de prefectul Ioan Buteanu, în bătălia
de la Albeşti-Sighişoara (13 iulie 1849)60, care
va însemna pentru armata ungară începutul
sfarşitului. Secuii, după 31 iulie, se vor retra
ge acasă.
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DIVORT ŞI ...RECĂSĂTORI.,E, ÎNTRE :I�TRANSIGENJĂ ŞI
TO I:.ERANŢA, IN COMUNITAŢILE ROMANEŞTI DE PE VALEA
TARNAVEI MICI, LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA
Ligia BEJAN

Cuvinte cheie: familie, divorţ, comunităţi româneşti, Târnava Mică, mijlocul secolului al XIX-lea
Key words: family, divorce, Romanian Communities, Târnava Mică, mid 1 9th century
Abstract
In a traditional society marked by strong efforts for survival, the family should represent the pillar of solidarity and
safety. But, this environment that is net easy to be controlled by the human being because of the existence marked with
misery and hunger, fear and violence, did influence in a negative manner the development of a normal family life.The
conflicts within a family led to divorce and this was controlled strictly by church and state taking i nto consideration the
applicability of the law of that time.
Being consideied an illness of the society, the divorce was one of the main aspects of the soclety on which the church
and the state tried to keep a control. Both the church and the state wanted to keep the family as a whole and tried to
avoid the divorce that was the cause of many orphans and lonely women that could net manage the households by
themselves.
This drama whose shape is created within a context of the Romanian countryside manages to reveal a wide
palette of human being characters. Even this humble society that is completely ignored by people proves to be the right
heroine on the delicate stage of the history of the Romanian people.

În cadrul unei societăţi tradiţionale marca
te de eforturi dure pentru supravieţuire, într
un mediu ostil, in principiu, familia ar trebui
să constituie o formă capitală de solidaritate
şi securitate!. Însă, acest mediu greu stăpâ
nit de către om din cauza existenţei con
strânse de lipsuri, de boală, de foamete, de
frică, de agresiuni şi violenţe, a influenţat
negativ desfăşurarea normală a ciclului vieţii
de familie2. Intr-o astfel de lume, căsătoria
rămâne în continuare motivată de conside
rente economice şi devine în mare parte o
afacere în care hotărârea revine familiilor
tinerilor, în cele mai multe cazuri neţinându·
se cont de părerea mirilorJ. Deoarece majori
tatea familiilor au fost întemeiate din interese
materiale sau sociale, între soţi există o lipsă
de comuniune, o atitudine reciprocă distantă
şi rece. Lipseşte cu desăvârşire afecţiunea, iar
relaţiile intime se rezumă strict la îndeplinirea
rolului de reproducere şi de perpetuare a
familiei4. Registrul justificativ şi motivaţional
al căsătoriei aranjate nu exclude afectivitatea,
dar iubirea nu motivează singură încheierea
mariajuluis.
Intervenţia rudelor şi a comunităţii în
încheierea unei căsătorii pe considerente
materiale avea consecinţe negative asupra
relaţiilor matrimoniale între cei doi soţi6.
Tensiunile şi încordările vietii, lipsurile, ruti
na, agresivitatea, afectau desfăşurarea nor
mală a vietii de familie, iar a pa ri �i a stărilor

conflictuale în cadrul familiei determina des
facerea căsătoriei. Familia intra astfel în vizo
rul Bisericii şi al Statului, al căror scop era
menţinerea familiilor şi evitarea disoluţiei,
deoarece, considerat o boală a societăţii,
divorţul cauza probleme precum : copii orfani
şi femei singure care nu-şi puteau întreţine
gospodăria7.
Societatea tradiţională era puternic influen
ţată de învătăturile Bisericii şi de spiritul
religios. Toate momentele fundamentale ale
vietii, de la naştere până la moarte erau
supravegheate de biserică, astfel că individul

"nu se putea sustrage prea mult determinări
lor mentale proprii comunităţii sau societăţii
În care trăia''B. Omul de la ţară trăia mai
degrabă o credinţă a superstiţiei, a magiei
sau a tot felul de prejudecăţi, de aceea, in
momentul apariţiei stărilor conflictuale în inte
riorul familiei, "conştiinţa păcatului, a vinei,

lipseşte cel mai adesea, iar divinitatea este
privită cu un ochi amuzat şi Îngăduitor" 9.

Divorţul, soluţia finală a unei căsnicii eşua
te, era greu acceptată şi de familie, de comu
nitate, iar persoana în cauză devenea una
"
marginalizată. "Gura satului nu ierta pe
nimeni, însă nu putea afecta hotărârea deja
luată a partenerilor deoarece ,,sfârşitul chinu

rilor insemna mai mult decât locul in obşte''l.o.

Odată cu d ivortu l se crea o ruptură între fiimi
liile soţilor, între rude, el devenind o problemă
a comunităţii şi nu doar una persona lă
.
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iască bine unul cu altul şi să se lase de nebu
nii, insă tot in zadar"lB.
Principalele motive de divorţ întâlnite în
documentele studiate sunt: infidelitatea: ,,şi
fugind cu alţi bărbaţi stricaţi, iară acum de
faţă se află de zece săptămâni fugită cu
Ambrosie Marţi din Hăria, cu care neştiindu
se unde trăieşte în preacurvie"t9; dispreţul
şi agresivitatea partenerilor de viaţă:
mărturia unei femei care îşi plânge durerea:
"de la inceputul căsătoriei noastre am fost
silită din zi in zi a-1 uri pe bărbatul meu, căci
dânsul a Început a-mi lăuda pe una nevastă a
lui A. Cătană din Boian pe numa Docha şi de
era in viaţă bărbatul acesteia, din care cuvin
te m-am fost pus pe cugete ce să fie cu mine?
Dar murind după un timp scurt A. Cătană
rămase Docha văduvă şi acum i-au fost tim
pul bine venit bărbatului meu spre rumperea
şi călcarea credinţei conjugale, păşind cu
Docha in relaţiuni mai de aproape amoresc,
când a Început a mă maltrata neomenesc, a
mă batjocori in tot tipul, asemănându-mă cu
muierile ce/ea mai slabe şi stricate, ce văzând
eu şi nemaiputând suferi m-am dus la cres
cătorii mei care m-au reintors la bărbatul
meu indemnându-1 pe acesta a convieţui cu
mine in linişte, Însă cu Întoarcerea la bărbatul
meu nu am dobândit rezultatul dorit, căci
maltratările, injurările de Dumnezeu, de
Sfinţi, de Paşti, de Botez nu mai aveau finit,
ameninţându-mă tot cu bătăi de moarte .. "2o;
comportamentul violent: mărturisirea unui
preot: ,,am dojenit pe 1. Romanu să nu-şi mai
tot bată muierea pentru toate nimicurile, insă
m zadar" 21 ,• •1mpoten!l""
V . . . . s-au
..... "M. 8ota,
fost jefuit la noi despre neputinţa trupească
ce o Împiedică de a nu putea trăi cu bărbatul
său'22, sau "au aflat pe aceasta intr-o stare
cu totul nepotrivită şi neputindoasă in privin
ţa trăirii şi impărtăşirii cu parte bărbătească,
din care pricină trăind numai cinci până la
şase săptămâni laolaltă s-au deosebit unul de
altuf"l3; tentativă de omor: "pentru că au
Încercat a otrăvi pe V. Grindeanu, să se osân
dească la robie de o jumătate de an după a
cărei trecere să aibă şi ea voie a se căsători'24
sau "numitu T. Teuneanu, Întrebuinţând
nenumărate pedepse asupra muierii lui, a
adus-o la acea disperaţiune Încât şi-a urât
viaţa, şi . . ., intr-una din zilele trecute 1-a
străpuns in pântece cu un cuţit, Însă nevătă

La mijlocul secolului al XIX-lea, Biserica
şi-a păstrat întâietatea în reglarea proble
melor matrimoniale, problematica divo!ţului a
ţinut exclusiv de competenta forurilor biseri
ceşti, iar intervenţia autorităţilor laice se limi
ta doar la aspectele legate de moştenire, de
întreţinerea soţiei şi a copiilorll. Biserica a
acceptat cu reticenţă desfacerea căsătoriei,
admiţând divorţul în cazuri extrem de grave.
Legislaţia Bisericii, ca şi practica vieţii biseri
ceşti nu a stabilit niciodată o listă determina
tă sau precisă a motivelor de divorţ. Ea s-a
orientat în aprecierea acestora in primul rând
după
normele sale cu caracter religios şi
apoi după normele stabilite de stat pentru
admiterea divorţuluit2. Cu excepţia adulteru
lui, caz in care autoritatea bisericească nu
îngreuna sau nu se împotrivea desfacerii
căsătoriei, Biserica s-a opus întotdeauna
divorţului, ţinând la trăinicia căsătoriei, după
cuvântul Scripturii că "ceea ce a Împreunat
Dumnezeu, omul să nu despartă''J.3.
În Codul Civil din 1811, aplicat în Transil
vania în 1853, statutul persoanei îşi regăseş
te reglementări sistematizate şi cu caracter
modern pentru acea vreme, dar statutul juri
dic al femeii rămâne încă tributar sistemului
feudal de sorginte feudală. Dacă bărbatul va
dovedi că femeia lui n-a fost fecioară sau o va
găsi adulteră, sau dacă femeia va învinui
bărbatul de concubinaj, " e slobod să se
despartă'�
Primul pas în desfăşurarea divorţului era
înfăţişarea soţilor înaintea preotului satului,
care-şi argumentau decizia cu probe şi mar
tori. Rolul preotului paroh, din acest moment
devenea unul foarte important, acesta rea
mintindu-le pentru început legămintele făcute
la căsătorie, apoi îi consilia în vederea împă
cării, îndemnându-i la "despărţirea de pat şi
de masă''14 pentru o anumită perioadă de
timp. Urmau alte încercări de reconciliere
care se desfăşurau la casa parohială şi se
repetau de trei ori, la interval de cel puţin opt
zilets. Se organizau şi comisii de împăciuire,
care se străduiau să aplaneze conflictele
conjugale şi să-i îndemne pe litiganţi să se
împace. Dacă încercările de reconciliere nu
aveau succes, partea nemulţumită declanşa
procedura de despărţire la scaunul protopo

.

A

pesc ca for matrimonial de primă instanţă 16.

Strădaniile preotului se reflectă în jalbele

mându-1 rău, se Însănătoşi. Dup� În�năto

adresate protopopilor: "vrând noi a-i Împăca

şire nu mai voieşte sub nici o form� a mai

laolaltă pentru pricinile avute, n-am putut
mijloci pace Între el nici Într-un chip " 17 S<'I U
,,a treia oară ne-am silit a-i sfătui ca � tră-

primi pc soţia sa '25.
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Divorţ şi recăsătorie, intre intransigenţă şi toleranţă, in comunităţile româneşti ...
Î n general, plângerile ş i cererile d e divorţ
erau înaintate într-un număr mai mare de
către femei, deşi atitudinea comunităţii faţă
de femeie era aspră, aceasta fiind marginali
zată, fie că era vinovată sau nu. Educaţia
primită de fete în familie de a fi răbdătoare şi
ascultătoare, avea un rol considerabil, astfel
că femeii îi trebuia mult curaj să se desprindă
de condiţia sa şi să-şi înfrunte bărbatul, fami
lia, comunitatea26 , Nu poate fi trecut cu
vederea apelul autorităţilor ecleziastice către
soţii de a-şi ierta partenerii pentru violenţele
suportate, aspect care induce ideea că statu
tul femeii era unul vizibil inferior societăţii
româneşti transilvănene din epoca modernă27,
Cenzura comunitară nu a putut schimba hotă
rârea partenerilor pentru că sfârşit:.�! chinu
rilor însemna mai mult decât locul în obşte,
iar mai bine ruşinea satului decât bătaia

Legea care reglementa căsătoriile şi divor
ţurile din 1786 menţiona: "După ce se face

despărţire de legătură, la amândouă părţile
slobod le este iarăşi a se căsători. Însă când
s-au Întâmplat de fapta cea rea (cum e uci
derea, preacurvia), care au făcut o parte asu
pra celeilalte părţi, au fost pricina despărţirii,
celui vinovat nu-i va fi slobod să se căsă
torească cu acea faţă, care Înaintea legii se
va adeveri a fi fost părtaşă aceleiaşi fapte
rele" Jt.
Pentru recăsătorie, persoanele în cauză
erau obligate să ceară dispensă episcopului in
care se prezentau argumente temeinice pen
tru încheierea unei noi căsătorii32, Aprobarea
venea în unele cazuri odată cu hotărârea de
divorţ: "desfiinţarea acestei căsătorii se apro

bă din motivul adulterului inctului, actorei se
dă voie a trece la altă căsătorie, iar inctului se
opreşte de la aceasta şi se pune sub legea
bisericească până când va da dovadă Îndes
tulătoare despre indreptarea vieţii sale cele
scandaloase, În special se opreşte de a se
căsători cu femeia care a fost stricătoarea
acestei cununii" 33.

"
bărbatului" 2s.

Deoarece Biserica se împotrivea disoluţiei,
pentru descurajarea acesteia, procesul divor
tial se întindea pe durata mai multor ani dato
rită încercărilor de reconciliere şi a anumitor
taxe ce trebuiau achitate. Procedura era foar
te complicată şi exista posibilitatea ca, în final,
cererea să nu fie acceptată, iar cei doi să fie
obligaţi să trăiască împreună, în continuare.
În cazurile grave se trecea la desfacerea
căsătoriei prin aprobarea forurilor matrimo
niale: "in şedinţa Consistoriu/ui arhidiecezan

În consecinţă, singura perspectivă în cazul
divortului era alegerea răului mai mic. Trebuie
însă specificată şi tenta uşor misogină, de
fond, a întregii societăţi, inclusiv în rândul
unor practici bisericeşti strecurate neavenit în
doctrina ortodoxă sau cea greco-catolică.
Toate acestea puneau o povară în plus pe
conştiinţa femeii, de aceea, compromisul
despărţirii era "demarat" cu anevoie de către
acestea.
Firul roşu al acestui studiu propune o
atentie sporită asupra mecanismului dizolvării
şi a regenerării statutului conjugat şi a tuturor
implicaţiilor, chiar dacă majoritatea informa
ţiilor îmbracă parcursul demografic al satelor
româneşti, ori conflictul juridic aflat într-o
timidă schimbare indusă de legile moderne
europene.
Viaţa de familie, "iconografiată " în atmos
fera spirituală era supusă revitalizării în aşa
măsură încât uneori propria conştiinţă a omu
lui de rând propunea o imagine mult mai
severă a recâştigării chipului moral.
Această dramă, personalizată pe contextul
vieţii româneşti rurale, scoate la iveală o
vastă paletă de caractere umane, sau însăşi
umila societate ignorată de atenţia publică se
descoperă a fi compatibila eroină pe scena
delicată a istoriei poporului român.

de religiunea greco-orientală s-a hotărât cu
divorţ total, dându-se voie amândorura părţi
lor a trece la altă căsătorie mai fericită''1.9,
Viaţa de familie nu se oprea aici, vechii
parteneri, liberi acum, îşi căutau fericirea în
altă parte, încercând să-şi refacă viaţa printr-o
altă căsătorie. Însă procesul unei reconstruc
tii familiale era ingreunat de către Biserică,
fiind privit cu reticenţă şi de comunitatea
sătească, ce nu agrea recăsătoria unuia
dintre membrii comunităţii lor.
Totuşi, Biserica şi societatea, forţate într-o
oarecare măsură de împrejurări, de cotidian
şi de situaţia politică au tolerat tacit şi au
acceptat fenomenul de reconstrucţie familială,
dar în cazul unor motivaţii bine întemeiate.
Canoanele bisericeşti, de altfel, au prevăzut
rânduieli specifice pentru a doua sau a treia
nuntă. Se puteau recăsători persoanele care
nu se făceau vinovate de desfacerea căsăto
riei sau cele părăsite o lungă perioadă de
timpJo.
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ASPECTE DIN ISTORICUL ADMINISTRAŢIEI LOCALE
DIN COMUNA VAMA BUZĂULUI
Praf. Corina BĂRĂGAN-SPOREA

Cuvinte cheie: administraţie locală, comună, Vama Buzăului, Braşov
Key words: local administration, commune, Vama Buzăului, Braşov
Abstract

This paper is concerned with presenting a historical approach of the local administration of Vama Buzăului viliage.
This community is placed in the south-eastem Transylvania and it had an evolution similar to the neighbouring areas.
The local institutions have their roots in the Middle Age of romanian traditions. The village Vama Buzăului was under
the domination of the Austrian Empire, fact that led to the delay of the formation and consolidation of modem institu
tions of state.
Vama Buzăului is mentioned in papers, from 1820, but they were preserved by the feudal organizations, afterwards
as well. Modern institutions of state will be farmeci in 1893, when the policy of Buzău! Ardelean is installed. From 1924,
the community becomes an independent administrative unit having its own institutions, including a local hali.
The hali, as a local organ of the state, functioned in Vama Buzăului until 1945, in a constitutional manner, a demo
cratic one, following the laws of the local administration of Romania.

Elemente ale administraţiei moştenite
din Evul Mediu

frunte aceleaşi instituţii, potrivit dreptului
"
medieval românesc, "cutumele - legile ne
scrise, sau obiceiul pământului.
Prin cercetarea Istorică despre Vama
Buzăului găsim menţionate vechile dregătorii
medievale ale obştilor săteşti, ca funcţii de
mare importanţă în conducerea comunităţii,
adevărate instituţii, până şi în secolul al XIX
lea, ca : Bătrânii satului, care la Vama
Buzăului, în 15 iunie 1852, într-o scrisoare
către George Bariţiu (susţinătorul lor juridic),
apărau, cu importanţa funcţiei lor, pe un
localnic nedreptăţit, gata să fie deposedat de
pământ. Scrisoarea menţionează: "adeveresc

Vama Buzăului, veche vatră românească,
aşezată la sânul Carpaţilor de Curbură, în col
ţul sud-vestic al Transilvaniei, la hotarul cu
Jara Românească, face parte din depresiunea
Intorsura Buzăului, cunoscută şi sub denumi
rea de Buzăul Ardelean sau Magyar Bodza (în
limba maghiară - n.n.).
Istoriografia consemnează existenţa satelor
în toată depresiunea Întorsura Buzăului,
denumită Buzăul Ardelean (Buzăul Maghiar).
Documentele vorbesc de separarea, la sfârşi
tul secolului al XVIII-lea, a celor trei comune,
Sita Buzăului, Întorsura Buzăului şi Vama
Buzăului.
Istoricul Emil Micu, în lucrarea "Monografia
Întorsurii Buzăului", crede că cea mai veche
comună conturată a fost Vama Buzăului,
datorită poziţiei ei la hotarul cu Muntenia şi a
rolului oficiului vamal din localitate, care a dat
şi numele localităţii.
Istoricul Berecz Gyula consideră anul 1820
ca an al înfiinţării comuneil,
Teritoriul comunei, după constituirea, în
secolul al XV-lea, a marilor domenii feudale
din Ţara Bârsei, a fost înfeudat familiilor
nobiliare din Budila: Beldi, Mikes şi Nemes, şi
ca urmare, localitatea făcea parte din forul
domenial administrativ al acestor grofi.
Administrarea comunei, aflată la extremita
tea domeniului şi a ţării, populată exclusiv de
români, a păstrat în tot Evul Mediu, până în
epoca modernă, tiparele româneşti de organi

că locuitorul Nicolae Lupoiu e stăpân pe pămân

tul său" 2 , Semnează trei locuitori : George
Drăgan, George Filip, şi George Sporea, spe
cificând fiecare "adeverez", garantând pentru
ei preotul satului, L. P. Dumitru Dogariu, cu
semnătura şi pecetea bisericii.
În acelaşi fond de documente despre Vama
Buzăului este menţionată şi dregătoria de
Jurat, unde găsim pe George Sporea, jurat,
la 18513.
Cea mai importantă funcţie, de conducere
era cea de jude, cu atribuţii administrative şi
juridice. În Transilvania, judele îndeplinea şi
funcţii executive pe domeniul nobiliar.
În Vama Buzăului cunoaştem pe "judelen
Petru Buzea. În anul 1884, judele Petru
Buzea, este menţionat, alături de laicii din
comunele vecine şi de clericii lor, in rândul

"membrilor sinodului protopresbiteria/ elec
toral in protopresbiteriatului Treiscaunelor'44.

zare, administrare şi conducere a obşti l or
s ă teşti . Şi obştea din Vama Buzăului a avut în

Dregătoria de jude este si m i l a ră cu cea de
primar. Aceste dregătorii le indeplineau, in
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Cu încredere în organele statului, mărturi
seau în Petiţiune că "comuna se roagă Îneca
tă in lacreme de inalta casă dietală, pentru
aflarea isvorului crimelor aratate " 7. Abuzurile
şi crimele relatate în petiţiune sunt reclamate
abia după un an, spun ei "fiindcă noi, fără
conducători capabili, Încă nu inaintasem
crima aceasta nicăieri'-s. Mărturisirea lor
denotă lipsa unor lideri locali laici fermi, fie
din cauza unui vid în administrarea localităţii,
care să conducă comunitatea, în anul eveni
mentelor 1863. Petiţiunea datează din anul
următor şi o "semnează parohul, judele, 2
juraţi şi 29 de săteni" 9.
Aici, preotul satului şi biserica, ca în tot
cuprinsul românesc, suplinesc golul institu
ţional al statului, parohul devine lider local,
întocmeşte memorii de revendicări pe care le
întăreşte cu pecetea bisericii şi le înaintează
la organele centrale ale statului. În lipsa unei
administraţii locale viabile şi protectoare
pentru localităţile româneşti, se implicau nu
numai bisericile locale, ci şi cele ierarhic supe
rioare. Astfel, Petiţiunea relatată mai sus, de
la Vama Buzăului, a fost prezentată Dietei, pe
7 octombrie 1 864, de către deputatul Nicolae
Popeea, Episcop de Caransebeş, săcelean de
obârşie.
Atât preoţii de rând, cât şi ierarhii au slujit
cauzei naţionale, iar biserica, ca o constantă
a istoriei noastre, adesea a înlocuit organele
statului, în dăinuirea neamului.
Istoricul Ioan Lăcătuşu, subliniind rolul
bisericii ca institutie fundamentală în existen
ţa societăţii la noi, care ţinea adesea şi locul
organelor laice şi a conducătorilor lor, îl citea
ză pe Nicolae Iorga, care scria că "in locul
voievodului a răsărit vlădica, În locul cneazu
lui sau judelui, protopopul, in locul ostaşului
preotu/''10, Întocmai şi la Vama Buzăului,
preotul a apărut în fruntea comunităţii, cu
arma legii dată de dreptul existenţei naţiunii
române pe aceste plaiuri. Din semnăturile
petiţiunii, se distinge cea a parohului Dimitrire
Dogariu şi a lui Ion I. Mirică, birău. Petiţiunea
era întărită de sigiliul bisericii, alături de un
altul neidentificat. Deşi se specifică a fi
semnată de jude, doi juraţi şi 29 de săteni,
semnăturile lor nu sunt prezente pe fragmen
tul documentului de care am dispus.
Prezentarea petiţiunii ilustrează o treaptă
in evoluţia aparatului statal în comună, intr-o
etapă tranzito ri e de la administraţia feud ală ,
prin prezenţa unor dregători ca jude juraţi,

comună, fruntaşii lor, oameni cu anume meri
te, fără a avea un secretariat, o cancelarie.
Puţinele menţionări scrise sunt în arhivele
bisericeşti de la Protopresbiteriatul Trei
Scaune, de la Mitropolia Ardealului de la Sibiu,
iar la biserica din localitate sunt documente
de stare civilă, începând din anul 1850.
Preoţii Dimitrie Dogariu şi apoi David
Coman, adevăraţi mentori şi păstori ai săteni
lor, s-au implicat în frământările obştei, au
conceput jalbe şi memorii în numele lor, înain
tate la autorităţile statului, pe care le-au sem
nat şi întărit cu pecetea bisericii.
Localitatea Vama Buzăului fiind incorporată
domeniilor feudale ale nobililor din familiile
Beldi, Nemes şi Mikes, până spre sfârşitul
secolului al XIX-lea, a făcut parte din
Comitatul Alba de Sus, unde aceşti grofi
aveau o curte nobiliară şi sediul administrativ
al domeniului lor feudal.
Locuitorii din Vama Buzăului menţionează,
în Petiţiunea din 20 septembrie/1 octombrie
1864, către Dietă, apartenenţa lor la "varme
ghia Bălgradului de Sus" (comitatul Alba de
Sus).
Petiţiunea mai sus pomenită, a locuitorilor
din Vama Buzăului, adresată Î naltei Diete a
Marelui Principatu al Transilvaniei, de la
Sibiu, în cauză urbarială, pentru recunoaşte
rea dreptului lor de eliberare din iobăgie,
arată nivelul de emancipare civică al
vămăşenilor. Aceştia abordează calea petiţia
nară a revendicărilor, în lumina legilor statu
lui, de desfiinţare a iobăgiei din anul 1848 şi
respectiv Patenta Imperială din anul 1854,
deoarece lor nu li se aplicau aceste legiuiri,
datorită refuzului stăpânilor feudali, gratii, să
le aplice.
Petiţiunea a fost întocmită de "păstorul /ar
spiritual" preotul Dimitrie Dogariu, care "des
coperă dietei samavolniciile comise impotriva
lor de către funcţionarii locali şi foştii stăpâni
de pământ, cerând să se ia măsuri Împotriva
lor''j. Din cuprinsul petiţiei avem ştirea unor
acţiuni anterioare ale obştei din Vama
Buzăului, pentru drepturile lor: "am portat
proces prin d(omnul) procurator Hientz din
Braşov contra domnilor noştri propr(ietari)'f>.
Vedem că locuitorii nu aşteptau îndurare, ci
se băteau în procese pentru drepturile lor,
după normel e l ega l e Petenţii arată în cuprin
sul jalbei lor represaliile la care au fost supuşi
de cl!ltre organele de executie ale nobi l i lor :
abuzuri, sechestrări de bunuri, şi chiar crime,
pentru a-i menţi ne în iobăgie chiar şi d upă 1 5
ani d e l a desfiinţarea e i în restul Transilvaniei.
.

,

birău etc. cu multe goluri de competenţă, la

cea modernă mai
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pentru societate. Curtea de la Viena, pentru a
limita puterea marii nobilimi maghiare din
Transilvania, după anul 1849, constituie unele
centre administrative - fiscale şi militare, pen
tru arii mai întinse, cum era cel de la Sibiu,
care cuprindea şi Ţara Bârsei cu zonele limi
trofe. Schimbările petrecute în societatea
transilvană, după anul 1848, pornită pe dru
mul modernizării, a impus o nouă organizare
administrativă-teritorială, mai operativă şi mar
eficientă. Acest lucru il doreau chiar şi
locuitorii din diferite zone. Aceştia înaintează
memorii la Dieta (Parlamentul) Transilvaniei,
prin care cer, în repetate rânduri, arondarea
la centre administrative apropiate.
Astfel, la 24 august 1864, locuitorii din
Vama Buzăului, alături de comunele vecine,
Budila, Teliu, Mărcuş, Dobârlău şi de cele
Şapte Sate Săcelene, prin Petiţiunea către
Dietă, cer formarea unui organ administrativ
la nivelul acestor localităţi.
Reprezentanţii sus-numitelor comune cer
să se "constituie într-un cerc administrativ şi
judecătoresc, să se înfiinţeze o jurisdiqiune
cu for administrativ şi judecătoresc, cu reşe
dinţa în Satulung"ll, aducând ca argumente
faptul că la Satulung a fost şi "un perceptorat
de dare"12 (colectare fiscală către visteria sta
tului) şi existenţa spaţiilor pentru sediu.
Pentru acest centru administrativ semnează
comunele: "Bacifalău, Turcheş, Cernat, Satu
lung, Tărlungeni, Zezin, Purcăreni, Budila,
Teliu şi Buzău (Vama Buzăului) " 13,
Vămăşenii, cu consecvenţă, se străduiesc
să iasă de sub administraţia nobiliară din
comitatul Alba de Sus, fiind mereu alături de
comunele vecine la demersurile lor petiţiona
re, în acest scop, către Dietă. La 1 octombrie
1864, locuitorii din Vama Buzăului semnează
o nouă Petiţiune către Dieta Transilvaniei, ală
turi de celelalte comune, prin care cer să nu
se aplice un alt proiect, cel de a fi anexaţi
"lângă municipiul Sepsiszentgyorgy, aşadar,
după Înţelesul petiţiunei date de comunele
aşa-numite Săcele, ne rogăm ca şi noi să fim
anecsaţi lângă sus-numitele comune''14,
sperând să fie alipite la centrul ce se va
înfiinţa la Satulung.
Petiţia este semnată de liderii satelor res
pective şi de săteni. Pentru Vama Buzăului
semnează: judele, 3 curatori, un jurat, un goci
man, parohul, învăţătorul, notarul şi 23 săteni
din Vama Buzăului (nefiind nominalizaţi sem
natarii, cercetări ulterioare în arhivele de la

Documentul ilustrează starea comunităţii
din Vama Buzăului, cu o bună organizare
civică : jude, curatori, jurat, învăţător, notar,
ca şi cea bisericească, cu parohul în frunte.
Această organizare a locuitorilor din Vama
Buzăului este specifică epocii, cu rădăcini în
feudalism. Cei din fruntea obştii constituiau
adevărate instituţii. Judele avea atribuţiunile
primarului, subordonat autorităţilor centrale,
devenit agentul de execuţie în domeniile:
administrativ, fiscal, judecătoresc, militar etc.
În Transilvania, judele era şi factorul de
execuţie la dispoziţia seniorului feudal.
Acest demers la autorităţile statului pe cale
petiţionară dovedeşte creşterea nivelului civic
al vămăşenilor şi al responsabilităţii lor pentru
viitor.
Autorităţile statului maghiar nu respectă
dorinţa locuitorilor petiţionari şi, după consti
tuirea Dualismului Austro-Ungar, in anul 1867,
hotărăsc administrarea zonei după propriile
principii.
Comuna Vama Buzăului este favorizată de
noua arondare administrativă, din anul 1893,
fiind alipită, alături de celelalte sate buzăiene,
într-o singură unitate administrativă, la comu
na politică Buzău! Ardelean, cu reşedinţa la
Î ntorsura Buzăului. Această unitate adminis
trativă, Buzău! Ardelean sau Magyar Bodza
(în documentele vremii), in care intră şi Vama
Buzăului, aparţine judeţului Trei Scaune.
Cercetarea arhivelor judeţului Trei Scaune
a reliefat activităţile primăriei de la Î ntorsura
Buzăului şi s-au identificat toţi primarii comu
nei Buzăul Ardelean, între anii 1893-1925 .
Primarii din Buzăul Ardelean, din
perioada 1893-1924
Primarii sunt majoritatea români, cunoscuţi
ca buni gospodari şi cu calităţi morale de
încredere, care-i situa pe locul de fruntaşi ai
obştii.

1. 1893-1894 Algya Janos (Aidea Ioan)
2. 1895-1896 Zemescu Zatyi (Zămescu Zahi)
3. 1896-1900 Timar Vaszi (Timar Vaszile)
4. 1901-1902 Olah Elek (Oia Alexe)
5. 1902-1903 Bobes Iozsef (Bobeş Iosif)
6. 1904-1917 Kolozsi Iozsef
7. 1916-Aug.-Oct., Gheorghe Zaharia, doar
trei luni, sub administraţia românească
8. 1916-din Octombrie revine Kolozsi -1917
9. 1918 Ioan Negut (Negoţ) după 1 Dec.
10. 1919 Niculae Ticuşan
1 1 . 19 19-1920 Gheorghe Zaharia
12. 1 9 2 1 - 1925 Iosif Bobeş ls

Budapesta, de unde eman� aceste informatii,
ne vor da şi n u mele celor care au semnat).
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Constatăm că a fost doar un singur primar
ungur, Kolozsi Iozsef, ceilalţi fiind toţi români,
înscrişi cu amprentă maghiară. După 1900,
când politica de maghiarizare s-a accentuat, a
fost impus un primar ungur, care trebuia să
asigure loialitatea faţă de statul maghiar, ce
explică şi durata de 13 ani a acestuia, ca pri
mar. Aceştia au fost primari şi pentru comuna
Vama Buzăului, care era reprezentată de un
viceprimar vămăşean.
După Marea Unire din anul 1918, satele
buzăiene, integrate în administraţia Regatului
României, au fost cuprinse în noua reformă
administrativ-teritorială, în urma alipirii noilor
provincii.
În zona Buzăului Ardelean, la propunerea
subprefectului Grigore Păltineanu, s-au
format comunele administrative: Întorsura
Buzăului, Sita Buzăului, Barcani şi Vama
Buzăului. "Odată cu adoptarea Legii de
Unificare Administrativă din anul 1923, la
solicitarea conducătorilor tuturor acestor
localităţi, ele au fost transferate din compo
nenta judeţului Treiscaune, În subordinea
administrativă a Judeţului Braşov'1.6.
În urma Decretului din 6 August 1923, de
reorganizare administrativă, s-a creat comuna
Vama Buzăului, fapt ce duce la înfiinţarea
primăriei la 1 ianuarie 1924, unitate adminis
trativă de-sine-stătătoare, cu toate serviciile
aferente.
Situaţia administrativă a comunei
Vama Buzăului, intre anii 1918-1924
O etapă aparte în domeniul administrativ,
în existenţa comunei, o prezintă perioada de
după Marea Unire, până la integrarea în
administraţia românească.
Documentele de arhivă confirmă existenţa,
din noiembrie 19 18, a Consiliului Naţional
Român la Vama Buzăului, ca organ al noii
puteri -cea românească- implicat în proble
mele comunei şi, în anul următor, 1919, ca
organ de putere locală. Este menţionat şi un
viceprimar, exponentul localităţii Vama
Buzăului, în primăria de la Întorsura Buzăului.
Vămăşenii, de acum liberi şi stăpâni, nu
stăpâneau decât foamea, frigul, durerile şi
ruina lăsată de război. Lângă nevoia de
alimente, era mare şi cea de lemne de foc,
deşi pădurile se prăbuşeau peste ei.

Din documentele Prefecturii Trei Scaune,

publicate de profesorul Vasile Stancu, despre

"chestiunile funciar si/vice intâmpinate de
români la inceputul anului 1919'1 7, aflăm
-

unele situaţii grele din comu nă,

din acel

timp.

În 21 Ianuarie 1919, Consiliul Naţional
Vama Buzăului adresează o Petiţie către
Antistia comunei Prejmer, semnată de
Consiliul Naţionalle din comună, pentru a
asigura locuitorilor necesarul lemnelor de foc
şi de construcţie. Ei, neavând pădure, erau
nevoiţi a apela la proprietarul pădurii de pe
teritoriul comunei Vama Buzăului, Comuna
Politică Prejmer. În acest scop, Consiliul
Naţional al comunei semnează mai multe
corespondenţe cu Subprefectura Trei Scaune
şi cu Prefectura Judeţului Braşov, prin care
solicită ajutor în relaţia cu comuna Prejmer,
situaţie care tindea spre un litigiu, rezolvat
abia prin reforma agrară din anul 1921.
Menţinerea, după 1 Decembrie 1918, a
Consiliului Naţional ca putere locală, se
înscrie în hotărârea Adunării Naţionale de la
Alba Iulia şi a Coroanei României pentru
perioada de tranziţie, până la integrarea în
administraţia românească, a provinciilor alipi
te la România.
Din documentele menţionate mai sus aflăm
şi unele aspecte de interes particular-indivi
dual; o cerere a locuitorului Vasile Drăgan, de
închiriere a unui imobil din proprietatea
statului, rămas de la statul maghiar, către
Prefectul Judeţului Braşov, la 23 Martie 1919.
Cererea către Prefect este întărită pe versa de
o recomandare, semnată de "Ioan Modroiu,
preot capelan şi George Baba, v. Primar''l9, ca
o garanţie că petentul va împlini cele cu care
se obliga în solicitarea lui.
Pentru istoricul administraţiei din Vama
Buzăului, Petiţiunea expusă mai sus, prezintă
deosebit interes deoarece solicitantul Vasile
Drăgan face referire la demersurile făcute
anterior, la organele superioare, precizând că :
"La raportul consiliului naţional din comuna
noastră către Consiliul Dirigent din Sibiu,
nesosind până azi nici un răspuns''lo cere
ajutorul Prefectului. Constatăm că organul local
al noii puteri, Consiliul Naţional din Vama
Buzăului, se implica şi în problemele particu
lare ale sătenilor, solicitând ajutor organelor
superioare şi la Consiliul Dirigent, cu rol de
Guvern al Transilvaniei, până la integrarea în
administraţia României.
Din anul 1920, se aşază lucrurile şi atribu
ţiile administrative revin primăriilor, prin dizol
varea consiliilor naţionale. Localitatea Vama
Buzl:lulul ramane arondata administrativ la
comuna Întorsura Buzăului până la 1 ianuarie.

Toate comunele buzoiene au fost cuprinse

in plasa Buz�ul Ardelean, împreun� cu cele
învecinate: Dobârlău, Mărcuş, Teliu şi Budila.
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Până la 1925, plasa Buzăul Ardelean a făcut
parte din judeţul Trei Scaune, iar din anul
1925 a trecut la judeţul Braşov.

tari şi organele de reformă, care adesea erau
părtinitoare cu foştii proprietari. În rezolvarea
acestor probleme, s-a implicat activ noul
organ administrativ, primăria, susţinând atât
interesele obşteşti pentru pădure şi păşune
com�nală, ca şi pentru interesele particulari
lor. In acest scop, primăria a dus procese
lungi, până la instanţele superioare, Curţile
de Apel Braşov, Cluj, Tg. Mureş, intervenţii la
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor.
Integrarea comunei în viaţa politică a
României a dus la pătrunderea unor curente
politice şi în Vama Buzăului. S-a remarcat
aderenţa la Partidul Naţional Român din
Transilvania, mai ales după 1926, când se
constituie Partidul Naţional Ţărănesc.
Vămăşenii, în mare număr fiind adepţii lui
Iuliu Maniu, s-au grupat în jurul fruntaşilor
ţărănişti, cei mai cunoscuţi fiind Gheorghe
Drăgan şi Dumitru Mirică.
După anul 1920, se manifestă şi curentul
politic liberal în Vama Buzăului, în jurul unor
fruntaşi liberali ca George Baba şi apoi fiul
acestuia, Gheorghe Baba, Romulus Popica,
Gheorghe Sporea, Victor Pătrânjel.
Nu a lipsit nici extrema dreaptă, în haina
legionară. Trăind sentimente profunde de
patriotism naţionalist ardelenesc, manifestat
masiv la sfârşitul războiului, şi vămăşenii au
fost uşor atraşi de curentul politic al perioadei
interbelice, mai ales în jurul anului 1940, când
manifestarea patriotismului era şi o chemare
la apărarea graniţelor călcate de vecinii de la
est şi vest. S-au remarcat unii fruntaşi legio
nari ca: Constantin Burcuş şi Ionel Pătrânjel
(din Acriş), încurajaţi de preotul Ioan
Modroiou, unul din făuritorii României Mari.
Doctrina legionară la Vama Buzăului nu a
fost dăunătoare, nu s-au comis agresiuni sau
acte de terorism, ba chiar a contribuit la
mobilizarea sătenilor pentru participarea la
război, pentru dezrobirea Basarabiei, Buco
vinei de Nord şi Ardealului de Nord, război în
care comuna a dat 48 de jertfe.
Până în anul 1945, în Vama Buzăului nu a
fost vreo mişcare politică de stânga, nici un
partid socialist sau comunist.
După 6 Martie 1945, când au apărut în
comună activişti P.C.R., s-au înregimentat unii
localnici, manipulaţi de propaganda demago
gică comunistă sau speriaţi de regimul de
dictatură stalinistă impus în comună. După
anul 1945, primarul şi consilierii erau impuşi
de la centru, membri şi adepţi ai Partidului

Aspecte ale activităţii primăriei, intre
anii 1924-1945

Comunele buzoiene şi cele vecine, Budila,
Teliu, Mărcuş şi Dobârlău, au constituit Plasa
Buzăul Ardelean, care a fost incorporată la
judeţul Trei Scaune până în anul 1925, când
a trecut la Braşov.
Datorită frământărilor administrative
româneşti, reşedinţa plăşii Buzăul Ardelean,
până în anul 1934, a fost mutată în mai multe
localităţi. Până în anul 1925 fiind incorporată
la judeţul Trei Scaune, a format o "Expozitură
Pretorială aparte cu sediul mai Întâi În comu
na Boroşneu Mare, mai pe urmă in comuna
Întorsura Buzăului. Această Expozitură
Pretorială a incetat odată cu aplicarea legii
administrative din România intregită " 2 1 .
În urma unei noi arondări, aceste comune
au fost "incorporate la judeţul Braşov şi
repartizate la Plasa Săcele, cu reşedinţa in
comuna Cernatu" 22 ,
Din anul 1928, se reînfiinţează plasa Buzăul
Ardelean, cu sediul la Sita Buzăului, temporar,
apoi se mută din nou la Întorsura Buzăului
până în anul 1933, când pe baza "Deciziunii
Ministerului de Interne No. 10.983 A. din 5
septembrie 1933, Plasa se desfiinţează,
trecând comunele din nou la Plasa Săce/e" 23,
La 1 Martie 1934, prin "Deciziunea Ministerului
de Interne No. 1516 din 12 februarie 1934 " 2'1,
se reînfiinţează plasa Buzăul Ardelean, care a
existat până la reorganizarea administrativă
comunistă.
Cu toată instabilitatea administrativă dată
de frământările din România, comuna Vama
Buzăului, în perioada interbelică, a fost alături
de celelalte comune buzoiene, de care era
legată organic, nu numai economic şi social,
ci prin toate firele existenţei umane.
Primăria din Vama Buzăului, organ local al
puterii statului, a avut încă de la înfiinţare
probleme multiple de rezolvat în toate dome
niile, unele datorate frământărilor vremurilor.
Una dintre marile probleme în care s-a
implicat primăria a fost înfăptuirea reformei
agrare, care s-a făcut destul de anevoios, din
cauza rezistenţei grofilor maghiari, care încer
cau să scape de la reformă cât mai multe
terenuri, deşi pădurile, păşunile sau arabilul,
au fost luate prin despăgubire, plătite de sta
tul român.

Comunist.

Au fost mulţi ani de confruntări între locui-

Redăm, mai jos, primarii din aceasta perloa-
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Din primele documente reiese caracterul
de instituţie publică care se implică în prote
jarea cetăţenilor, argumentând cu Certificatul
Comunal din 2 1 mai 1924, emis de Primăria
Vama Buzăului 26, prin care se acordă sprijin
şi protecţie locuitorilor care au cumpărat un
teren de păşune.
Actul întăreşte o Declaraţie a sătenilor ca
fiind "corespunzătoare adevărului" din 21 Mai
1924, prin care aceştia revendică un teren de
păşune, semnat de delegaţii satului şi cei doi
preoţi, Ioan Modroiu şi David Coman.
Fragmentul ilustrează ştampila primăriei şi
semnătura primului primar George Buzea.

dă, cu precizarea că avem informaţiile atât
din relatările sătenilor (mai puţin precise ca
timp), cât şi din unele documente din arhive.
Primăria nu are arhiva din perioada interbe
lică, ci doar sporadic, unele documente. Prin
cercetare amănunţită, s-au identificat toţi pri
marii şi îi prezentăm cu unele acţiuni mai
importante din activitatea lor.
Până la înfiinţarea primăriei, în Vama
Buzăului, in anul 1924, comuna avea un vice
primar, care o reprezenta la primăria din
Intorsura Buzăului. Nu cunoaştem, decât pe
George Baba, care semnează Petiţii în nume
le locuitorilor şi nu ştim dacă el a fost singu
rul viceprimar al comunei, între 1919-1924,
sau dacă au mai activat în primăria din
Întorsura şi alţi slujbaşi din Vama Bazăului.
Existenţa şi funcţionarea instituţiei primă
riei a fost după legislaţia democratică, după
legile Organice ale Administraţiei de Stat din
România.
În perioada interbelică, viaţa politică şi
administrativă a comunei s-a desfăşurat după
regulile parlamentare democratice din
România. Organele locale, primarul şi consi
lierii, aveau culoarea politică dată de rezulta
tele votului popular.
La începerea mandatului, aceştia depuneau
jurământul de credinţă către Rege şi supu
nere către Constituţie. Acelaşi jurământ se
depunea chiar şi în cazurile de interimat, cum
vedem jurământul depus de Comisia
Interimară la primăria din Vama Buzăului, în
21 august 1929. După depunerea jurământu
lui au semnat membrii Comisiei Interimare,
precum şi cei ai Consiliului Local dizolvat: ''Jur
credinţă Regelui, supunere Constituţiunei şi
legilor, jur să apăr şi să sprijinesc interesele
Ţării! Aşa să mă ajute Dumnezeu " 2s .

Romulus Popica (1925, 1926, 1927,
1929, 1930, 1931-1933), era localnic din
Acriş, cu studii gimnaziale la Braşov.
Romulus Popica s-a remarcat ca un lider
local, de orientare liberală, activ în probleme
le comunităţii, în special în timpul reformei
agrare, fiind mereu delegatul sătenilor, în
"tractările cu grofii'� cu Comisia de Expro
priere şi Împroprietărire, cu Cosilieratul
Agricol de la Judeţul Trei Scaune şi apoi, după
anul 1925, cu cel de la Braşov, intre anii 1925
-1933.
În aceşti ani, a fost primar al comunei sau
preşedinte al Comisiei Interimare de mai
multe ori.
În anul 1925, la 30 august, primarul
Romulus Popica semnează o adresă către
Ministerul Agriculturii, cerând pentru un locui
tor din comună, Lexes Gheorghe, teren în
schimbul celui cedat de acesta pentru
construirea şcolii din satul Acriş, unde nu era
local de şcoală27,
Şi în anii 1926, 1927, 1929, 1930, 19311933 sunt documente, în primărie, semnate
de Romulus Popica, primar ori preşedinte al
Comisiei Interimare.
Cu siguranţă, revenirea de mai multe ori la
conducerea primăriei a lui Romulus Popica se
datorează calităţilor lui de bun gospodar al
satului.
Documentele arată preocupări diverse, în
administrarea comunei ca: finalizarea refor
mei agrare în interesul comunei şi sătenilor
pentru fondul forestier şi de păşunat, aprovi
zionarea localnicilor cu lemne de foc sau pro
tectia s�tenilor in timp de criză, prin măsuri
protecţioniste, activităţi în care s-a implicat

Primarii comunei Vama Bzăul1.1l, între
anii 1924·1945
George Buzea (1924), este fiul lui Petre
Buzea (1817-1904), judele din anul 1884,
prezentat mai sus. Fiul, ocupând aceeaşi
dregătorie, după 40 de ani, ca şi tatăl, cu
siguranţă era dintr-o familie cu tradiţie şi
merite în comunitate.
Este primul primar, d upă constituirea
organelor administrative locale în anul 1924,
identificat cu semnătura descifrabilă lângă

ştam pi la primăriei (vezi anexa nr. 1). Cu sigu

primăria, ca organ al administraţiei locale, in

ranţă că înfiinţarea instituţiei administraţiei
locale in comună a fost o activitate care a
cerut seriozitate si dăruire de la primul primar
şi ceilalti slujbaşi.

diferite situaţii.

Deciziile primăriei din Vama Buză u l ui, in
aceşti ani, au caracter democratle, reprezen-
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tând decizii ale Consiliului Local sau ale
Comisiei Interimare, chiar şi la în înlocuirea
unor slujbaşi ai primăriei. Acest demers nu îl
face primarul sau preşedintele Comisiei
Interimare, după bunul lui plac, ci şedinţa cu
vot a întregii Comisiuni (vezi anexa nr. 2).
Şedinţa extraordinară din 30 septembrie 1931,
a hotărât numirea unui casier comunal,
hotărâre care apoi a fost trimisă la Prefectura
judeţului Braşov, pentru stabilirea garanţiei
cerută casierului, şi la Pretura Plăşii, pentru "a
dispune asupra depunerii jurământului casi
erului ales " 2s,
Alt aspect al activităţii, după procedurile
legislative la primăria din Vama Buzăului, îl
prezintă şedinţa de lucru, a Comisiei Inte
rimare din 17 decembrie 1931, cum reiese din
" Proces verbal No . '� Notarul primăriei face
precizarea că şedinţa se ţine "În conformitate
cu dispoziţiunile art. 89-92, din L.O.A.L. '� cu
respectare normelor de procedură in
domeniul administraţiei locale.
Constatăm că în tânăra primărie de la
Vama Buzăului (doar de 7 ani) se respectau
procedurile legale, cunoscute şi aplicate ca şi
în marile instituţii administrative cu tradiţie.
Lectura întregului Proces verbal al şedintei
arată grija primăriei pentru săteni, în aprovi
zionarea lor cu lemne de foc.
Prin demersuri la Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor, cu aprobare de la organele silvi
ce, comuna primise 75 ha de pădure, de
exploatat ca lemn de foc, din care 42 ha, pen
tru săteni şi 33 în contul primăriei spre a fi
exploatate prin vânzare la licitaţie (anexa 3).
Chiar în timp de iarnă, 1931-1932, organe
le silvice au oprit exploatarea celor 42 de ha
de pădure repartizate de Ministerul Agricul
turii şi Domeniilor pentru săteni. Motivul era
că primăria nu a achitat valoarea lemnului,
taxele de pază, de administraţie şi amenaja
ment în sumă 167.453 lei, pentru cele 33 ha
destinate ei, spre vânzare prin licitaţie.
Primăria nu a dispus de aceşti bani deoarece
la licitaţia din 5 decembrie 1931 nu se pre
zentase nimeni, urmând a se repeta licitaţia
pe 21 decembrie. Pentru ca sătenii să fie
lăsaţi să se aprovizioneze cu lemne,
Comisiunea Interimară face demersuri până
la forurile centrale, astfel deleagă pe preotul
Ioan Modroiu, a se "deplasa din nou la Onor.
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor şi a obţine
aprobare ca parchetul de pădure să fie
exploatat În sezonul hotărât de Comisiune cu
...

activităţii primăriei din Vama Buzăului cu 81
de ani în urmă, în Regatul României. Slujbaşii
nu erau cu prea multă pregătire, dar aveau
simţul datoriei şi seriozităţii, conform jură
mântului depus, în faţa obştei, a organelor
superioare şi a lui Dumnezeu.
Pe fondul crizei economice dintre anii 19291933, la aceeaşi şedinţa din 17 Decembrie
193 1, Comisiunea Interimară, având ca
Preşedinte pe Romulus Popica, notarul
comunal, citeşte " Ord. No. 10780/1931 al
Prefecturii Judeţului Braşov şi Ord. No.
1761/1931 al Plăşii Buzău/ Ardelean " Jo, prin
care comunele sunt obligate a stabili preţuri
maximale la alimente, pentru a descuraja
specula. Această măsură protecţionstă este
un mod de a veni in ajutorul sătenilor.
Beneficiile, in urma reformei agrare din
anul 1921, pentru vămăşeni, se lăsau greu
câştigate, iar pentru aceste drepturi se luptau
cu toate armele legilor în vigoare. Primăria
s-a implicat in acest proces, cu toate prero
gativele date de legile vremii, aproape două
decenii s-au dus acţiuni legale, între locuitori
şi �roti, foştii proprietari.
In documentele din fondurile reformei
agrare, de la Arhivele Naţionale Braşov, este
menţionat ca reprezentant al locuitorilor
comunei, primarul Romulus Popica, împreună
cu notarul Traian Petraşcu, preotul Ioan
Modroiu şi Gheorghe Drăgan, participanţi la
aplicarea reformei agrare în 6 aprilie 193231,
Timp de peste 10 ani (1925-1936), Romulus
Popica a activat în interesul comunităţii ca
particular sau investit cu atribuţii publice.
În timpul frământărilor politice din anii
1928-1933, şi la primăria din comună a fost
instabilitate, actele purtând semnătura mai
multor primari, unii chiar în mai multe man
date scurte: Ioan Pavel ( 1928-1929), Vasile
Drăgan ( 1929), Romulus Popica ( 1930),
Victor Popica ( 1 931), Romulus Popica ( 19311932-1933).

.

Ioan Pavel (1928-1929) era agricultor,
cu locuinţa în Vama Centru. Vămăşanul Ioan
Pavel era un membru activ al comunităţii,
chiar înainte de a fi primar, fiind prezent în
mai multe documente, ca membru în Consiliul
Comunal.
În timpul mandatului său, în arhiva plăşii
Buzăul Ardelean găsim mai multe documente,
care ilustreză activitatea primarului Ioan
Pavel, privind grija lui pentru averea comu

hot. No.82/1 931 '29,

nala şi buna gospodărire, cât şi implicarea
primăriei in problemele şcolilor din comună,

Avem imaginea seriozităţii şi legalităţii,
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ca şi în problemele sociale.
Fiind doar la câţiva ani după război,
administraţia locală trebuia să rezolve multi
ple probleme ale comunităţii, atât materiale,
cât şi sociale.
Primăria era obligată să asigure vindecarea
rănilor materiale şi sociale, cu sprijinul statu
lui, în special pentru foştii combatanţi, cu
situaţii materiale precare. Pentru a ajuta un
număr de 13 localnici săraci, foşti combatanţi
în marele război, unii cu copii mulţi, îndreptă
ţiţi să capete locuri de casă, primăria, la 17
septembrie 1926, face un tabel cu cei în
drept, pe care îl înaintează Comisiei de
Împroprietărire şi Expropiere judeţeană, spre
a cere locuri de casă, localitatea neavând
loturi disponibile.
La refuzul Comisiei de Ocol Întorsura
Buzăului de a da o hotărâre favorabilă,
primăria se implică în ajutorul sătenilor, cu
recurs la Curtea de Apel şi la Comisiunea de
Împroprietărire şi Expropriere a judeţului
Braşov. Judecarea recursului la Braşov, la 7
august 1928, în timpul primarului Ioan Pavel,
dă câştig cauzei, "ca cei treisprezece petenţi
să fie trecuţi in drepturi" 32,
În arhiva preturii plăşii Buzăul Ardelean
sunt şi alte documente care arată implicarea
primarului Ioan Pavel în mai multe realizări de
autogospodărire a comunei.
În anii de instabilitate a ţării, 1929-1933, şi
la primăria din Vama Buzăului a fost mai mulţi
primari, fie aleşi prin vot, fie numiţi preşedinţi
de comisii interimare dintre consilieri sau
reprezentati mai de seamă ai obştei. investiţi
cu aceste demnităţi au fost: Ioan Pavel
(1928-1929), primar, Vasile Drăgan, preşedin
te de Comisie Interimară ( 1929), Victor
Popica, primar 1930, Romulus Popica 19311933, preşedinte al Comisiei Interimare.
Din 1934, stabilitatea ţării se vede şi în pri
măria din Vama Buzăului. Este ales primar
liberalul Victor Pătrânjel {1934-1937). Acţiunile
primăriei se remarcă prin bună gospodărire,
finalizarea reformei agrare, prin intrarea în
posesie a 2674 ha de pădure comunală şi res
pectarea normelor legale de administraţie
publică.
Căderea guvernului liberal, în anul 1937, a
dus la schimbarea primarului liberal Victor
Pătrânjel

Buzăului, ca şi pentru comună, a urmat o
perioadă de stabilitate administrativă, primar
fiind liberalul Gheorghe Baba.
Gheorghe Baba (1938-1940), era un bun
gospodar, cu pregătire şcolară la nivel gimna
zial, în Braşov, ce sporea meritele lui în con
ducerea primăriei şi în relaţiile cu autorităţile.
Era fiul lui George Baba, menţionat în
"Protocolul din 30 ianuarie 1900"al Sinodului
Parohial Vama Buzăului, de către preotul
David Coman, în care George Baba era numit
bărbat de incredere': Acelaşi George Baba
este consemnat în documente ca fiind vice
primar în anul 1919, responsabilitate care îi
dădea dreptul să facă parte din Consiliul
Naţional Român al comunei, în acea perioadă.
Faptul că pe George Baba îl găsim în docu
mente în fruntea obştei mai bine de două
decenii denotă calităţile lui de lider al locuito
rilor, dar şi meritele sale morale şi civice.
Acelaşi spirit 1-a manifestat şi fiul lui,
Gheorghe, de lider politic şi administrativ în
fruntea comunei, adeptul doctrinei liberale.
Liberalul Gheorghe Baba a fost lider al
Partidului Naţional Liberal din comună. Este
primar trei ani, în timpul regimului Carlist, şi
rezistă ca primar liberal până după abdicarea
Regelui carol al Il-lea, în septembrie 1940.
Gheorghe Baba a fost un fruntaş al satului,
omenos, onest, cu vederi mai largi, având şi
oarecare instruire. A fost tânărul care însoţise
la Alba Iulia, la Adunarea Naţională, pe preo
tul Ioan Modroiu, delegatul comunei Vama
Buzăului, la 1 Decembrie 1918.
Doar calităţile lui I-au impus în timpul man
datului de primar, încât el, un liberal, a rezis
tat trei ani, în timp ce erau interzise partidele
politice, conform Constituţiei din anul 1938.
Primarul Gheorghe Baba a sprijinit învăţă
mântul din comună, cum reiese din unele
documente şi din amintirile veteranilor satu
lui, atunci elevi. Alături de preotul Ioan
Modroiu, directorul şcolii, acorda mare aten
ţie promovării "cultului eroilor" în localitate.
Sub mandatul lui s-a realizat ridicarea unei
troiţe, în amintirea eroilor locali, în Cimitirul
de Jos, în anul 1938, de către Reuniunea
Femeilor Ortodoxe Române din Vama Buzăului.
Cât a fost primar, a dat dovadă de spirit de
"

hună administrare a problemelor comunei,
economice şi administrative. Face demersuri
ca Prlm�rla să capete un credit extraordinar
de "6000 de lei pentru intabularea dreptului

cu Gheorghe Păcurar, adept al

doctrinei Goga-Cuza, care rezistă din decem

brie 1937 până în

rea guvernului.

februarie

1938, la schimba

de proprietate asupra

imobilului primăriei şi a
terenuluf" 33 (anexa nr. 4), pe care îl avea în

Între februarie 1938 şi septembrie 1940,
aproape 3 ani, pentru primăria din Vama
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faţă unor mari greutăţi şi restricţii impuse de
război. A trebuit să facă faţă la multiple rechi
zlţii şi lucrări, ca şi legislaţiei severe pe timp
de război.
În scurt timp, în comună se înregistrează
morţi de pe front, iar primăria s-a implicat în
protejarea orfanilor, a văduvelor şi a părinţilor
indurerati. A sprijinit şcoala şi împreună cu
directorul ei, preotul Ioan Modroiu, a asigurat
funcţionarea cantinei şcolare, in condiţiile
războiului, la care copiii celor săraci şi a celor
plecaţi pe front au mâncat gratuit. Aceste
situaţii grele ale şcolilor sunt prezentate în
amănunt în lucrarea Cronica Învăţământului
din Vama Buzăului.

posesie, din anul 1925, in urma cumpărării de
la Societatea Anonimă Vama Buzăului cu
sediul in comuna Prejmer, cumpărarea făcân
du-se prin contribuţie publică : "un arunc pe

locuitori după starea materială, cu trei clase,
300, 200 şi 100 lei de familie".M. Acţiunea

denotă grija pentru reglarea situaţiei juridice
a proprietăţii asupra terenului şi imobilului
primăriei, a patrimoniului comunal şi ataşa
mentul pentru problemele obştei.
Primarul Gheorghe Baba este schimbat in
septembrie 1940, după abdicarea regelui
Carol al II-lea, când generalul Ion Antonescu
declară România Stat Naţionalist Legionar, la
14 septembrie şi sunt numiţi primari adepţi ai
noului regim.
În septembrie 1940 este numit primar
Constantin Burcuş, de orientare legionară,
înlocuind pe Gheorghe Baba, până la rebeliu
nea legionară din 21-23 ianuarie 1941, după
care toţi primarii de orientare legionară au
fost schimbaţi.
În scurtul timp, de cinci-şase Juni,
Constantin Burcuş, a condus destinele
comunei Vama Buzăului, cu calm şi responsa
bilitate, în comună nefiind nicio dezordine sau
acte de violenţă.
Adepţii mişcării legionare din Vama Buzăului
nu au participat la rebeliunea legionară din
21-23 ianuarie 1941, din Braşov, capitala
judeţului.

Ioan Gh. Drăgan (1943 -1944), la 30
de ani, a ajuns primar la începutul anului
1943, după ce s-a intors rănit de pe front şi a
fost lăsat la vatră.
Era localnic, absolvent al unui liceu indus
trial din Braşov şi credem că avea orientarea
ţărănistă a familiilor Drăgan ca şi seniorul
Gheorghe N. Drăgan (nu era tatăl lui).
A continuat misiunea grea de pe timpul
războiului ca şi predecesorul său. Toate atri
buţiile primăriei, ca putere locală de stat, se
efectuau cu maximă seriozitate, sub legislaţia
severă a războiului.
Primăria trebuia să asigure obligaţiile
materiale pentru front, mobilizarea locală a
forţei de muncă în acest scop, cât şi liniştea şi
ordinea in comună, acţiune dusă în coope
rare cu organele de ordine, cu biserica, cu
şcoala şi cu organizaţia de tineret paramili
tară activată in scopul supravegherii şi pregă
tirii tineretului în vederea apărării ţării.
Pentru a face faţă situaţiei, erau mobilizaţi
toţi factorii responsabili, la efectuarea munci
lor de război, la plata taxelor cerute şi la auto
gospodărirea după posibilitati a comunei.
Arhiva şcolii din localitate Ilustrează starea
existentă in toţi anii războiului: tot corpul pro
fesoral mobilizat în autogospodărirea şcolilor,
dar şi la munci in comună, cu tineretul şcolar
�i paramilitar, fapte evidenţiate în Cronica
Invăţământului din Vama Buzăului.
Primarul Ioan Drăgan fiind şi membru al
Comitetului Şcolar, sprijină şcoala pentru a
asigura frecvenţa elevilor, prin susţinerea şi
obligarea părinţilor de a-şi trimite copiii la
şcoală, iar părinţii îndărătnici sunt amendaţi
prin intermediul primăriei.
Cu toate greutătile războiului, primăria a
sprijinit func�ionarea, în continuare, a cantinei
şcolare, pentru copiii săraci şi a celor care

Gheorghe Drăgan (1941-1942) este
liderul ţărănist din perioada interbelică. Este
fiul lui Nicolae Drăgan, prezent în Consiliul
Parohial al bisericii din localitate. Nicolae
Drăgan a fost apropiat preotului David Coman,
în administrarea parohiei şi a problemelor
bisericii din comună, la începutul secolului al
XX-lea.
Fiul lui, Gheorghe Drăgan, continuă tradiţia
de familie, după Marea Unire, în rezolvarea
problemelor comunei. Este menţionat în mai
multe documente ale reformei agrare, în care
reprezintă comunitatea în diferite comisii, la
organele de reformă, având şi ceva ştiinţă de
carte, necesară acestor demersuri.
Îl găsim semnatarul multor tranzacţii de
vânzări între grofi şi săteni, a unor parcele de
pădure, considerat persoană de încredere de
ambele părţi.
Ca primar, a avut probleme grele de rezol
vat, deoarece în 22 iunie 1941 ţara a intrat în
război. În comună ,s-a făcut mobilizarea
pentru front, plecand la război majoritatea
bărbaţilor valizi. Prlm�ria a trebuit să facă
73

www.cimec.ro / www.mncr.ro

CoRINA

BĂRĂGAN-SPOREA

aveau taţii pe front.

unde primăria se implica in asigurarea păşu
natului şi protejarea crescătorilor de animale.
Nu era neglijată nici aprovizionarea popula
ţiei, prin desfacerea comercială a produselor
alimentare, în comună fiind 2-3 măcelării, 34 brutării, 3 mori şi prăvălii comerciale.
Primăria a fost frecvent inspectată de orga
nele superioare, ca pretorii plăşii, prefecţii şi
subprefecţii judeţului şi de factorii financiari,
dar nu s-au înregistrat sancţiuni majore, ceea
ce denotă seriozitatea muncii şi respectarea
legalităţii.
Primăria, in toată perioada interbelică a
fost factor de stabilitate, de legalitate şi echi
libru, deşi vremurile nu au fost totdeauna
liniştite, în comună nu au fost tensiuni sau
violenţe. Nici juridic nu au fost probleme
grave. În justiţie s-au înregistrat multe cauze
civile şi contravenţii, nu probleme penale
grave. De remarcat că nici un consilier comu
nal sau primar nu a fost deferit justiţiei
pentru abateri, sau ilegalităţi.
Instalarea guvernului Petru Groza, la 6
martie 1945, a deschis calea bolşevizării
României, ce a însemnat şi pentru Vama
Buzăului o povară a istoriei în haină stalinistă.
A fost schimbat primarul ţărănist Dumitru
Mirică cu Gheorghe Gall, adept al noului
regim.
De la înfiinţarea primăriei, din anul 1924,
până în anul 1945, timp de 21 de ani, orga
nele administraţiei locale au funcţionat după
legislaţie, democratic, constituţional.
Înlăturarea primarului ţărănist a însemnat
sfârşitul perioadei de viaţă politică normală,
democratică, în Vama Buzăului. Comuna intră
pe drumul terorii staliniste, impusă de ocupa
ţia militară sovietică.

Dumitru Mirică (1944-1945), gospodar
de frunte al comunei a fost in perioada Inter
belică, unul dintre fruntaşii ţărănişti. În
memoria comunei a rămas ca un bun cetă
ţean, implicat în rezolvarea problemelor
comunităţii. Datorită calităţilor lui şi a implică
rii în rezolvarea frământărilor produse de răz
boi, Dumitru Mirică este ales primar, in anul
1944.
Era o perioadă deosebit de grea pentru

ţară şi comună, secătuite de război. Peste
comună trecuse invazia sovietică, care s-a
remarcat prin diferite agresiuni asupra local
nicilor.
Armata încă mai lupta pe frontul de vest,
iar mulţi soldaţi piereau in lagărele de prizo
nieri din imensa Uniune Sovietică. În comună,
lipsurile şi doliul făceau casă bună. Primăria a
trebuit să asigure sprijinirea locuitorilor,
liniştea, calmul şi speranţa pentru viitor, prin
diverse măsuri, la care a contribuit cu priso
sinţă primarul Dumitru Mirică, aşa cum unele
documente din arhiva şcolii din localitate
arată: acţiunile de sprijinirea şcolii în situaţia
grea de după război, funcţionarea cantinei,
care se redeschide pe 30 noiembrie 1944,
pentru 30 de elevi săraci3S şi asigura aprovi
zionarea cu lemne de foc şi cu mobilier de ia
primărie.
În arhiva plăşii Buzăul Ardelean se găsesc
documente despre activitatea primăriei Vama
Buzăului pe mai multe domenii: financiare,
agricole, zootehnice şi vegetale, producţie
meşteşugărească, învăţământ, starea socială
etc. Mare atenţie se dădea economiei agri
cole, in special creşterii animalelor, domeniu
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CRAMPElE DIN VIAŢA SPIRITUALA A LOCAUTAŢII ARINI
Constantin AITEAN-TAUS

Cuvinte cheie: Arini, judeţul Braşov, români, viaţă spirituală
Key words: Arini, Braşov county, Romanians, spiritual life
Abstract

The study looks at the main aspects in the history of Orthodox parish of Arini, Braşov county, whose church which
provided the binding for the Romanian Orthodox congregation, and at the demographic evolution of Roma population in
Arini, almost ali of this community being of Pentecostal denomination.

"Un om, ca şi un popor, Atâta preţuieşte, cât a Înţeles din Evanghelie"
Simion Mehedinţi

fost ortodocşi, la fel ca şi valahii aflaţi aici.
Odată cu trecerea de la ortodoxie la catoli
cism a regelui maghiar Ştefan Cel Sfânt (9971028), şi mai ales după marea schismă din
anul 1054, s-a pornit un puternic asediu
împotriva bisericii ortodoxe din Transilvania,
asupra "schismaticilor'� cum erau denumiţi
credincioşii ortodocşi. Insuşi cuvântul schis
matic devenise sinonim cu valah (român).
După Marea Schismă, un factor determinant,
care a făcut imposibilă o împăcare între eate
Jid şi ortodocşi, a fost devastarea Constanti
nopolului de către cavalerii celei de a patra
cruciade ( 1202-1204), aceştia săvârşind una
dintre cele mai mari crime umanitare.
Într-un document din 16 aprilie 1204, Papa
Inocenţiu al III-lea porunceşte episcopului de
Oradea şi abatelui de Peliş (Ungaria) să cer
ceteze starea bisericii greceşti şi dacă se
poate înfiinţa un episcopat grec dependent de
scaunul papal2. El aduce ca argument origi
nea latină a românilor din Transilvania. Toate
încercările au rămas zadarnice. Această
dorinţă a papalităţii a devenit realitate după o
jumătate de mileniu, timp în care românii
ortodocşi au trecut prin tot felul de umilinţe şi
poveri.
Despre prigoana ortodocşilor ne putem da
seama foarte bine în urma sinodului catolic de
la Buda, din anul 1279, unde regele Ladislau
al IV-lea (Cumanul), la cererea Papei Nicolae
al III-lea de a-i alunga pe eretici din ţară, a
jurat că nu le va admite schismaticilor să-şi
practice cultul ortodox şi le va interzice ridi
carea de biserici sau capele din piatră, dura
bile, deşi el avea origini române, mama lui era

Fără drept de tăgadă, Biserica Ortodoxă
din Ardeal a fost liantul veritabil ce i-a ţinut
laolaltă pe acei "valahi'� cum erau numiţi
românii în izvoarele slave, bizantine şi apoi
maghiare, încă de la începutul mileniului doi,
atât de loviţi de vitregia vremurilor, depose
daţi de orice drepturi şi libertăţi, ei, care erau
cei mai mulţi şi mai vechi din acest spaţiu.
Şi toate numai pentru firea lor blajină şi
îngăduitoare.
Printre numeroşii oameni de seamă care
au abordat acest aspect al istoriei românilor
transilvăneni, la loc de cinste se află mitropo
litul Nicolae Colan, fiu al ţinutului nostru, năs
cut la 1893, în localitatea Araci.
El sintetizează astfel: "Neamul nostru n-a
umblat niciodată să capteze şi să deznaţiona
lizeze prin prigoane şi silnicii pe fiii altor naţii.
Nu a inchis, nu a schingiuit, n-a tras pe roată
şi nu a ars pe rug pe nimeni pentru limba sau
legea fui.. . . Câtă vreme neamul românesc a
avut o soartă tocmai Întoarsă in istoria sa: a
fost prigonit până fa moarte de alte naţii pen
tru legea şi limba lui. Poate de aceea şi-a iubit
aşa de mult aceste comori preţioase ale sufle
tului" 1 . Dumnezeu nu îngăduie să rămână
ascuns adevărul existenţei poporului român,
pe aceste meleaguri transilvane, cât şi credin
ţa lui ortodoxă, cu mult înainte de ocupaţia
maghiară, produsă în primele secole ale mile
niului doi. Săpăturile arheologice ce au loc în
prezent în Alba Iulia au scos la iveală vestigi
ile primei biserici creştine de rit răsăritean din
secolul al X-lea, legată de patriarhia din
Constantinopol care 1-a hirotonit pe episcopul
Erotei, păstorul creştin al tuturor celor trăitori
în acest spaţiu. Este încă un argument puter
nic la afirmaţia că, la începuturi, maghiarii au
77

din neamul Borza3. S-a tinut de cuvânt, atât
el cât şi urmaşii lui la tron, dar, cu toată
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prigoana şi impilarea, marea masă a orto
docşilor a rezistat, iar puţinii români care din
anumite pricini, sau ambiţii deşarte, de-a
lungul vremii au trecut la catolicism, lepădân
du-se de neam şi limbă, doar ca să le fie pe
plac stăpânilor vremelnici, nu au fost în
măsură să afecteze starea firească a unui
pol?or.
In anul 1377, este atestată prezenţa arhie
piscopului Ghelasie de la Râmeţ. Cu siguran
ţă, numărul ierahilor din Transilvania era mai
mare, dar ei nu erau recunoscuţi de stăpâ
nire, aceasta denumindu-i "pseudoierarhi "4,
Desconsiderarea clericilor ortodocşi era o
stare premeditată şi bine ţintită împotriva
preoţilor, care au preluat de la cnejii şi voie
vozii români înlăturaţi rolul de conducători ai
poporului, din al cărui cuvânt nu ieşea nimeni.
Din nefericire, preoţimea ortodoxă era complet
părăsită şi neajutată de stăpânire, după cum
reiese din scrisoarea Patriarhului Ortodox Chiril
Lucaris, din 2 septembrie 1629, adresată prin
cipelui Gabriel Bethlem, în chestiunea preoţilor
români, din care redăm un fragment: nCu

au dus această aprigă luptă impotriva celor
de altă credinţă, dar mai aprigă a fost lupta
dusă de Habsburgi pentru impunerea credin
ţei lor catolice.
La începutul secolului al XVII-lea creşte pri
goana impotriva ortodocşilor în localităţile cu
populaţie mixtă, unde secuii au acceptat deja
reforma calvină, ajungând până la alungarea
din sate a românilor ce refuzau să treacă la
religia lor. Aşa au ajuns la Arini, Iarăş şi
Hăghig familiile: Luca, Aitean, Bologa, Gabor,
Costin, Stanciu, Moldovan, Dumitru, Bucur şi
altele, necunoscute, care au fost primite pe
moşiile sale de contele Nemeş din Hăghig.
Prin tradiţie orală se moşteneşte originea
română a conţilor Nemeş, astfel se poate
explica comportamentul apropiat faţă de
românii de pe domeniul lui, pe care i-a ocro
tit, stând în faţa tuturor încercărilor de secui
zare şi apoi de maghiarizare forţată a parohiei
Arini, pe care Marea Unire din 1918 a găsit-o
pur românească, în timp ce toate localităţile
din dreapta Oltului erau locuite de populaţie
mixtă, majoritatea maghiarizată, atât români
cât şi secui.
La sfârşitul secolului al XVII-lea, visul papei
Inocenţiu al III-lea de a-i aduce şi pe români
sub ascultare papală prinde contur. În afara
forţei, au recurs la tot felul de promisiuni că :

mare durere am fost nevoit a inţelege cât de
părăsită, Întunecată, păgubitoare şi ruşinoasă
pentru ţara Luminăţiei Voastre este soarta
preoţilor români de sub ascultarea L. V. şi cum
aceasta a decăzut atât de mult Încât nu mai
sunt in stare să citească, cu atât mai mult să
Înţeleagă tainele sfintei liturghii " s.

"dacă se supun papei vor primi şi românii

drepturi egale cu ungurii, saşii şi secuii'� La

12 aprilie 1698, printr-un extras de rezoluţie
aulică, împăratul Leopold 1 promite preoţilor
ortodocşi care recunosc supremaţia papei, că
vor beneficia de "privilegiile" clerului catolic,
iar mirenii vor scăpa de statutul de "toleraţi"?.
Astfel, o parte dintre ortodocşii transilvăneni
s-au unit cu Roma, îndemnaţi de propriii lor
păstori, care năzuiau spre afirmare naţională,
spre libertate şi egalitate.
Şi totuşi, la 20 noiembrie 1699, comisarii
încredinţaţi cu cercetarea în Ţara Bârsei şi a
Făgăraşului, în Trei-Scaune şi in părţile de
către pădure (zona Buzăului Ardelean) ale
comitatului Alba, după ascultarea preoţilor şi
ţăranilor români din 177 de sate, raportează
că niciunul nu vrea să se unească cu Roma, ci
toţi rămân în vechea lor credinţă ortodoxă.
Semnează şi întăresc cu ceară roşie: Gereb
Ianos, Gidoffalvi Gabor, Draut Gyorgy, Johan
nes Barberius, Stephanus Szent Martoni, Czerey
Janos, Rozgoni Mihalys.
La sinodul din 1700, de la Alba Iulia, a
participat protopopul Cristea din Trei Scaune,
împreună cu 13 preoţi. S-au intors aşa cum
au plecat, "neunlţl", Ca răspuns la prigoana

La anul 1640, Ilie Iorest a fost ales mitro
polit al Transilvaniei, la Alba Iulia. Hirotonirea
a avut loc la M itropolia Ungrovlahiei din
Târgovişte. După doi ani de păstorire, pentru
rezistenţa opusă principelui Rakoczi 1 de a
trece la calvinism, a fost întemniţat şi toată
averea confiscată . A fost eliberat condiţionat
de plata a 1000 de taleri6. După ce obţine
milă din Moldova şi Rusia, plăteşte amenda lui
Rakoczi. Se stinge în 1647. Aceeaşi soartă o
împărtăşeşte şi urmaşul lui: Mitropolitul Sava
Brancovici. A păstorit între anii 165&-1659 şi
se remarcă prin măsurile radicale pe care
le-a luat, obligând preoţii să ţină predica în
româneşte, ameninţându-i pe cei ce refuză că
îi va înlocui (îi va scoate din popie). A fost
întemniţat de principele Mihail Apafi la Vinţ,
de unde este scos în fiecare vineri pentru a fi
bătut cu beţe în faţa poporului, obligat să
asiste la supliciu. În astfel de suferinţe s-a
stins, lăsând în urmă o candelă aprinsă in
sufletul ortodocşilor rom â ni "predica in limba
strămoşească", la care nu vor mai renunţa.
Trebuie să amintim că toţi principii maghiari ai
Transilva niei au fost calvini, fapt pentru care
·

,
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vehementa cu care îşi apără credinţa, episco
pul Gherasim Adamovici este înlăturat, lăsând
din nou credincioşii ortodocşi fără un ierarh
recunoscut pentru multă vreme. De altfel,
aceasta era o practică veche "să lovească
conducătorii ca să zdruncine temelia ".
Şi totuşi, din această perioadă de mari
frământări avem primele informaţii despre
existenţa parohiei ortodoxe din Arini. În tripti
cul bisericii se află şi cel mai vechi document
(în limba română): " Pomelnicul ctitorilor vii şi
morţii ai bisericii din Arini la anul 1773 "(docu
ment 1).
În acest pomelnic sunt înscrişi peste 100
de credincioşi, printre care şi 8 preoţi (!erei).
În triptic se mai află un pomelnic, nedatat, pe
care noi îl considerăm mai vechi, ţinând cont
de caracterul literelor chirilice folosit în tim
puri mai vechi. În anul 1810, curtea de la
Viena a acceptat să fie ales, la Sibiu, un epis
cop de neam român în persoana lui Vasile
Moga, care a militat cu consecvenţă pentru
păstrarea şi afirmarea credinţei ortodoxe şi a
limbii române14, Prin măsurile organizatorice,
revigorează întreaga activitate a bisericii orto
doxe din Ardeal.
Conştient de pericolul maghiarizării popula
tiei româneşti din Trei Scaune, reorganizează
protopopiatul din Breţcu, condus de proto
popul Petru Pop şi înfiinţează un nou proto
popiat al "Hăghigului şi Vâlcelelor" condus de
pr. Ioan Moga din Vâlcele (1847-1868). Din
acest protopopiat va face parte şi parohia
Arini, condusă de preotul Ilie Şerban, până la
anul 1854, când vine preotul Josiv Bucşa din
Augustin. Prima grijă a noului protopop a fost
să asigure, cu ajutorul episcopiei din Sibiu,
preoţi şi învăţători calificaţi în toate parohiile,
să construiască biserici şi să le repare pe cele
existente.
Ca o binecuvântare pentru neamul româ
nesc, în anul 1847 vine la episcopia din Sibiu
Andrei Şaguna. În această perioadă, deasupra
Transilvaniei se adunau nori negri dinspre
apus; "maghiarizarea forţată ! " adusă de cei
ce proclamau libertatea lor prin asuprirea
altor popoare. Conştient de marea nedrep
tate şi pericolul în care se află naţiunea
română, marele episcop a devenit stâlpul
stăvilarului ridicat în calea prigoanei pornită
împotriva românilor, în scopul deznaţionali
zării lor şi nimicirii întregii naţii, pe care o
considerau inferioară, tocmai de cei ce se

exercitată de stăpânire împotriva ortodocşilor
care refuzau convertirea, la 27 iunie 1701,
preoţii din Braşov, Făgăraş, Zărneşti şi Tahan,
sprijiniţi de negustorii greci ce formau Com
pania Grecească din Braşov, emit un protest
împotriva acestor practici9, În anul 1759,
împărăteasa Maria Tereza, sub presiunea
clerului ortodox, încearcă restaurarea Bisericii
Ortodoxe din Transilvania, rămasă fără con
ducător după unirea cu Roma a unei părţi.
Astfel, după 60 de ani, este adus un ierarh
ortodox în persoana episcopului de Buda,
Dionisie Novacovici. Din nefericire, odată cu
episcopul este trimis în Transilvania şi
generalul Nicolaus Adolf van Bukow, care va
distruge cu ajutorul focului şi al tunurilor
numeroase biserici, schituri şi mânăstiri orto
doxe, printre care şi cea din Augustin, aflată
în apropierea ţinutului nostru. Cele care au
scăpat de barbaria generalului au fost trecute
în stăpânirea Bisericii Unite, chiar dacă eno
riaşii au rămas ortodocşi şi preoţii lor fără
bisericilO,
În aceste condiţii de teroare, episcopul
Dionisie Novacovici nu rezistă decât 4 ani de
păstorire. Umilinţa clerului ortodox creştea pe
măsură ce preoţii uniţi erau tot mai favorizaţi,
în timp ce ei supravieţuiau din ·· contribuţia
credincioşilor. Astfel, la 26 iunie 1768, se emite
un decret imperial pentru mărirea salariilor
preoţilor greco-catolici, iar după o săptămână,
printr-un ordin al Guberniului se trimite Tablei
Continue a scaunului Trei-Scaune un decret
regal cu privire la scutirea de impozite a preo
ţilor greco-catolicill,
O licărire de speranţă vine după moartea
Mariei Tereza, prin "Edictul de toleranţă " emis
de fiul ei Iosif al Il-lea, la 13 octombrie 1781,
prin care asigură populaţiei necatolice liberta
tea cultului religios, asfel se admite şi orto
docşilor posibilitatea de a-şi construi biserici.
Acestea nu au întârziat să apară şi unele dăi
nuie până azi12, Dar bucuria lor nu a durat
mult, până la 2 aprilie 1790, când printr-o
poruncă a cancelariei aulice către guvernul
din Transilvania, se cerea ca : "românii neuniţi
să plătească preoţilor saşi decima, precum şi
fiscul "lJ, De fapt, după moartea lui Iosif al Il
lea în anul 1790, fratele acestuia, Leopold al
Il-lea, pe timpul celor 2 ani de domnie (17901792) a anulat toate drepturile sociale şi reli
gioase obţinute de români, începând perioada
restituirilor nobiliare. În acest context nefavo
rabil, rolul de conducători ai românilor a reve
nit episcopului Gherasim Adamovici din Sibiu
şi episcopului un it din Blaj, Ioan Bob. Pentru

remarcau prin şovinism şi cruzime, dovedite
cu prisosinţă in timpul revoluţiei din 18481849.
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au o
copii,
femei şi bătrâni doar pentru vina" de a se fi
"
născut români. Astfel au pierit zeci de mii de
români nevinovaţi, chiar şi după înfrângerea

urmare a prezenţe
Şaguna în fruntea credincioşilor ortodocşi, la
Marea Adunare Naţională ce s-a ţinut la Blaj,
în 3-15 mai 1848, a atras asupra lor un ade

vărat dezastru . Palatul episcopal din Sibiu a
fost devastat, biblioteca arsă, numeroşi preoţi
ortodocşi spânzurati şi mulţi a lţi intelectuali
torturaţi şi schingiuiţi, după cum a ordonat
Kossuth : "ungurii şi secuii să se ridice În masă
exterminând pe toţi trădătorii şi rebelii neas-

revoluţiei . În Transilvania, au fost rase de pe
suprafaţa pământu lui 7 1 de biserici româneşti
şi au fost jefuite 7 1 5 . Autorităţile nu mai
făceau deosebire între ortodocşi şi g reco
catolici : "toţi preoţii români sunt buni de
spânzurat" l G , Parohia Arini a avut norocul de
80
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Locurile care se afla În câmp 1 unul lânga
tanarog de lat 25 stânjini, vecin la rasarit cu

a nu fi în calea urgiei din timpul revoluţiei, dar
a avut de suferit din cauza administraţiei
ostile a tot ce era românesc. Ca un adevărat
conducător spiritual, episcopul, şi apoi mitro
politul Andrei Şaguna, le-a i nsuflat puterea de
a rezista prigoanei, păstrându-şi credinţa
străbună. Dacă în protopopiatul Trei Scaune,
din patru localităţi, o parte din credincioşi au
trecut la biserica greco-catolică, în protopo
piatul Hăghigului şi Vâlcelelor toate au rămas
ortodoxe. Rezistenţa lor se datorează în parte
şi numărului mai mare de români sau locali
tăţilor curat româneşti, cum era parohia Arini.
Din 5 februarie 1848, avem primul atestat
de botez, păstrat până astăzi, din parohia
Arini "despre Savui Gyorgy din Wget, al cărui
fiu, David, s-a născut la 9 mai 1829 şi a fost

Toader Otelia, iar la apus cu George Cucu,
iara a/tu În Groapa Bidosului de lung 80 de
stânjini, de lat 15 stânjini, la miazanoapte
vecin cu Ioan Ancu, iar la mizazi diulsu tot de

Graf N. Lazlo daruite.
S-au masurat si s-au scris aicea În fata
noastra la anul 1854 octomvrie 10. Pe lânga

care adeverim si noi, juratii din satul Arini:
+Ioan Oţelia Gociman
+ Gheorghe Duţa Jurat
+Ioan Ardelian Jurat
S-au dat, Arini În 10 Octomvrie 854 prin
mini
+ Teodor Oţelia Jurat
Iosiv Bucşa m . p. Parohul locului

botezat de preotul Ilie Şerban, având ca naşi
pe Maria şi Bucur Morar'� Contrasemnează

La anul 1868, apare pentru prima dată u n
sigiliu a l bisericii d i n Arini p e u n document
emis de parohul Iosiv Bucşa2o, Î n exergă:
PAROHIA GR: RĂSĂR:CU HR:SS.AP. PETRU ŞI
PAVEL. Î n câmp: biserică înaltă de piatră, fără
ferestre, sub ea, numele ARINI. Sigiliu oval,
imprimat pe fum, scris cu litere chirilice (fig 1).

preotul Alexandru Bucşa din Hăghig17.
Tot în anul 1848, dintr-un tabel nominal ce
cuprinde parohiile, preoţii, numărul căsătorii
lor şi suma depusă, în protopopiatul Vâlcele,
reiese că Ariniul a avut, în 1847, patru căsă
torii şi au depus 1 Rf şi 20cr, iar preot era Ilie
ŞerbanlB. Prin grija preotului Iosiv Bucşa din
Augustin, născut în anul 1825, paroh la Arini
din 1854, au fost înfiinţate la Arini şi Iarăş
primele registre confesionale la anul 185819 :
Protocolul botezaţi/ar, Protocolul căsătoriţi/ar

şi Protocolul prohodiţilor. Primele registre se
află la Filiala Braşov a Arhivelor Naţionale. Tot
sub păstorirea preotului Iosiv Bucşa, încă de
la venirea sa în parohie, în 1854, avem şi
primul inventar al pământurilor deţinute de
biserică, şi pe care îl redăm aşa cum a fost
întocmit (Documentul 2):
ARINI
Inventariu
Care cuprinde pamânturile ce să ţin de
parohia ortodocsa a Arinilor adeca:
Locul casii parohia/a cu grădina este de 30
II stanji nemteşti care este vecin despre răsă
rit câmpul , iar despre apus u/ită, despre
amiaza zi locul bisericii cu Îngropatoaria, des
pre miazaoapte Nicolae Andrei, care pamânt

Fig. 1
Tot în acel an apare un alt sigiliu impresiu
ne de ceară roşie. Exergă indescifrabilă, dar
în câmp apare o biserică de piatră cu turn, cu
acoperiş rotund. Dedesubt, numele localităţii
ARINI este scris cu litere chirilice (fig 2).
Î n şedinţa sinodului parohial din 2 1 mai
1868 s-a hotărât repararea bisericii din Arini
serios avariată21. Redăm câteva fragmente
din procesul-verbal, cât şi pe semnatarii lui

este daruit de Graf Neames Lazlo la anul
1752 precum arata protocolul bisericii;
Locul pe care sta biserica cu Îngropatoaria
este de lung 50 stânjini, iar de lat 25 stânjini
care este vecinatate despre rasarit hotaru,
despre apus Ioan Andrei, despre amiaza zi tot

(documentul 3):

hotaru, despre miazanoapte ulita; daruit tot

de Graf Nemes LdLiu precum arata protocolul

bisericii tot la anul 1 752.
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Fig . 2

Nicolae. . .
Nicolae Savu

Gyorge Solkaj
Gyorge Toma

Vestru . . .
Szavu Bigizona
Gyorge Serban

Ioan dto
Zosim Grideanu

Gyorge Kerlan
Gyorge Sares
Ioan Serbeni
Ion Sares

Ioan Szomocia
Ioan Costin
Ioan?
Ioan Badiu
Ioan Derloagi

Petria Toma
Toma Ormenişan
Toadir Solkaj
Nicu/ai Cucu

Documentul 3

ARINI
Protocolu
Sedinti Sinodolui Parohialu tinutu aztezi in

21 Maiu 868 subtu presedintiia Parohului nos
tru si a Comitetului nostru de aitsa dinu Arini
Cinutu in Biserica pentru reg/uaria si asezaria
trebiloru Parohiale Bisericesti si scolari si a

boltitura si totu cu mare firke slugim Întrensa
cele sfinte şi aica vomu fi siliti a cere si de
aicia mana de agiutoru nefiindu-ne fundul de
agiunsu fiind ke fere fundu amintitu socotiala
din tomna trecute cu vizitatia canonike au
fostu 40 f. v. a. şi 22 hr. liafa invetzatoriului
români ka În anul trekutul.
Spre acaste kase legamu Biszerika amu şi

Toader Pop
Nicolai Iorga
Gyorge Zaharie
Ioan Feldioria
Lazăr dto
Gyorge Iorga

Gyorge Andrei
Dimitrie Serban
Ioan Şerban
Nicoleai Dutze
Ioan Barbu
Nicolai Ormenişan
Davidu Zaharia

Gyorge Grideanu
Ioan Stirbu
Lazăr Ormenişan

Ioan Ionasce
Ioan Anku
Ilie Serban
Ioan Andrei

L.S.
Gyorge Ardelean
Ioscov Bucşe m . p.
Ilie Gabor

Ilie dto
Preoti Preşedinte
Gyorge Kosas
David Ardelian

funduriloru sau asezatu dupa cumu urmaze
aici: . . . . . . .
3a Acestu Sinodu au hoteratu a se lega În
primevara viitoare biserica fiind krapate În 2a

Teodor Gabor

Gyorge Iorga

Gyorge Certsu
Waschu Tompa

Din inventar
În 3 hotare pământ de
samanatură n.n.)

14 gelete (galeţi de

- date de grofa Nemes Adamu fiind pro
prietar locului
- au deruit on omu Gyorge Kotson un loc
de 4 ferdele "din preot În preot să-I folosesci ''

- unul de 2 ferdele Nicu/ai Gabor (donator
n. n.) tot din preot În preot să se folosească.
(Altele n.n.) n-am mai putut nimica face
Înaintie, pre viitor avem nădejde spre Înain
tare.

tocmit on maister dinu Maieruş Ka se ni-o
lege dinu totu cu 4 legetori cu 140 p. v. k si
amu pusi on Îngrizitori spre scopul acela pre
Epitropul Nicolae Iorga acesta are grizi a se
lega Biserik; fundul ce /-am fecut coste din 25
f. v.a. şi 5 galete bucate.
Atesta sau Hoteratu

Din nefericire, la data de 3 martie 1870, se
stinge din viaţă preotul paroh Iosiv Bucşa
de 45 de ani, din motive necunoscute22. S-a
născut la Augustin în anul 1825. A fost cantor
şi învăţător la HAăghig şi, timp de 16 ani, preot
paroh la Arini. Inmormântarea a fost oficiată
de preotul din Măieruş, Alexandru Măieruşan,

Petrea Cucu
David Ordelean
Prin Parohul şi Comitetul
Toma Ormenişan
Nicolae Iorga
Toader Gabor
Toader Solkaj
Gyorge Dutze
Gyorge . . .
Vasilie David Curator

ŞI protopopul Ioan Petric. Parohia r�mâne
vacantă p entru u n an, în care timp supli nesc
p reoţii d i n Măieruş şi Bel i n . Î n anul 1 8 7 1 , vine

Numele memvriloru Sinodului Parohialu
Toader Ormenişan
Gyorge Grideanu
Ioan Dutze
Nicolae Gabor
Gyorge Andrei
Dimitrie Ardelean
Gyorge ?
Gyorge Ola riu
Zaharie Savu
Gyorge Aci/ia

p reotul Iosif Bucşa d i n Belin, care va păstori
parohia Ari ni timp de 10 a n i . Dintr-un i nven
ta r al bunurilor bisericii d i n Ari ni, efectuat de
pări ntele Iosif Bucşa, la anul 1 872, reies u rmă-
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toarele date cuprinse în documentul 4, pe
care îl redăm în continuare.
Cel mai important fapt, Îl constituie con
semnarea unei biserici din piatră, construită
în anul 1760, şi anexele gospodăreşti după

numai doi ani, la anul 1 762. Este o enigmă
cum a fost posibilă construirea unei biserici
din piatră la Arini, într-o perioadă când vala
hii din Transilvania, deşi erau majoritari, nu
aveau acest drept. În trecut biserica era
Documentul 4
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CONSTANTIN AITEAN-TAUS

salariaţi de stat, astfel luându-se o parte din
grijile românilor, care până atunci au susţinut
biserica şi slujitorii ei prin danie, alături de
sesia parohială.
Din perioada i nterbelică pe documentele
parohiei Arini apare o ştampilă proprie (fig. 3)
care, din nefericire, a dispărut asemenea
multor bunuri ce au aparţinut bisericii şi nu
s-au mai păstrat.

refugiul celor urgisiţi şi urmăriţi de autorităţi,
şi nu puţine au fost cazurile când bisericile din
lemn au fost arse odată cu creştinii din ele, pe
când cele din piatră puteau deveni o fortă
reaţă, mai greu de distrus.
După moartea acestuia, în 1880, parohia
rămâne vacantă până în anul 1882, când vine
preotul Ioan Bucşa din Belin, care va păstori
cu vrednicie până în anul 1938, timp de 56 de
ani, cu frumoase rezultate.
Nu avem cunoştinţe dacă biserica a fost
reparată sau nu, după moartea prematură a
preotului Iosiv Bucşa, dar în anul 1886, sub
păstorirea preotului Ioan Bucşa, se constru
ieşte o capelă pe locul actualei şcoli, care va
funcţiona până în anul 1933, când a fost
sfinţită actuala biserică, construită sub păsto
rirea aceluiaşi preot. Capela a fost folosită ca
şcoală, biserică şi primărie23.
Î n anul 1902, în întrega parohie Arini, erau
705 persoane, toţi ortodocşi, iar în anul 1915,
în localitatea Arini, erau 430 şi în Iarăş 34024.
Mari transformări au avut loc în viaţa spiri
tuală a localităţii Arini, odată cu Marea Unire
din 19 18, când ia sfârşit prigoana de secole
împotriva ortodocşilor din Ardeal . Î n urma
reformei agrare din Transilvania, au fost
expropiate u nele suprafeţe de teren din
moşia de la Arini a grafului Nemeş şi atri
buite bisericii, şcolii cât şi enoriaşilor. Astfel,
prin Hotărârea Comisiei de Ocol Sfîntu
Gheorghe pentru Expropriere şi Î mproprietă
rire, cu numărul 90/41-1922 R.A., se atribuie
următoarele suprafeţe :
- Locuitorii din Arini - 297 jug.
- Şcoala din Arini - 5 jug.
- Preotul bisericii ortodoxe
15 jug. şi
1559 stj., având deja 2 jug. şi 4 1 stj.
- Cantorul bisericii ortodoxe - 5 jug.
- Biserica nu mai primeşte pământ, deoarece la acea dată avea în posesie 10 jug., cât
era prevăzut în legea reformei agrare pentru
o biserică, dar se mai atribuie 1 jug. pentru
încă un cimitir în partea de vest a satului,
pentru Joseni, u nde numărul caselor sporeşte
considera bi 1 .
Î n u rmătorii a n i , g os pod a rii harnici încep să

Ştampila protopopiatului ortodox Trei Scaune
exilat la Prejmer după Dictatul de la Viena din
1940 (fig. 4)

-

La data de 1 mai 1930, în localul primăriei
comunale di n Arini s-au întrunit în şedinţă
com u n ă : membrii Comisiei Interi mare şi mem
brii Comitetului Bisericesc conduşi de preotul
paroh Ioa n Bucşa, pentru a hotă rî mod u i d e

prospere, ceea ce-i determi nă să-şi arate recu
noştinţ2 feţ� g� !,)u m nezeu l propunându-�i să

construiască o nouă biserică. Dania a d m i n is
traţiei locale a fost doar sti mu ientul care a
decla nşat acţiunea de edificare a bisericii noi .
Tot greul a fost su portat de c red i nc io ş i prin
d a n i e în b a n i şi mu ncă, atât cu braţele cât şi
cu atelajele lor.
D i n 1924, şi preoţii ortodocşi vor deveni

procura re a fonduri lor necesare construirii
u nei noi biserici2S. Au fost de faţă : nota ru l
Aurel I. Dancu şi director învăţător Valer Bucşa.
Dom n u l notar a n u nţă că primăria Arini cedea
ză toate lemnele d i n pădu re, destinate spre
vânzare, în folosul edificării noii biserici .

,
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în Arini şi în filia Iarăş, în urma unei propa
gande intensive făcute de nişte sectari străini
localităţilor, care lucrau ca tăietori de lemne în
pădure26.
La recensământul general al populaţiei din
România din 29. 12. 1930, în Arini erau 480 de
ortodocşi27, Aceeaşi cifră o aflăm şi după 10
ani, la data de 30.08. 1940, când se aflau la
Arini: 480 ortodocşi, 16 romana-catolici, 6
reformaţi, 5 unitarieni şi 2 creştini după evan
ghelie. Cei de alte confesiuni au venit în Aririi
în ultimii 10 ani ca meseriaşi sau negustori2B.
Î n urma Dictatului de la Viena, din Ţinutul
Zek, localitatea majoritar românească Vâlcele,
staţiune balneară în acea perioadă, a fost
anexată Ungariei, iar celelalte localităţi au
rămas României. Din nefericire, în localităţile
Arini şi Iarăş, în afara românilor refugiaţi din
zona ocupată, au venit numeroşi ţigani expul
zaţi de unguri din Valea Crişului, Arcuş, Dobo
şeni, Belini, Aita şi altele, care împreună cu
cei localnici au creat nuclee sectare: baptişti,
penticostali, evanghelişti etc. După 1944,
majoritatea românilor refugiaţi la Arini s-au
reîntors în localităţile lor de baştină, dar ţiga
nii au rămas aici, unde au găsit un climat
accesibil, mult mai prietenos decât în satele de
unde au venit. După anul 1990, au venit din
nou ţigani din satele maghiarizate şi tot din
acelaşi motiv "alungaţi de maghiari " pentru
purificare etnică.

Domnul primar Ioan Ardelean (Podăraş)
aduce la cunoştinţă că satul are 135.000 lei
depuşi la administraţia financiară şi propune
consiliului ca şi aceşti bani să fie cedaţi în
folosul bisericii, iar biserica este datoare ca
după terminarea lăcaşului nou să predea
primăriei capela existentă pentru folosinţă
proprie, clauză cu care au fost de acord cu
toţii şi au semnat.
Î n anul 1932, se termină lucrările şi la noua
biserică din Arini, sfinţită de un sobor de
preoţi, condus de mitropolitul Ardealului,
Nicolae Bălan, în data de 29 iunie 1932,
purtând hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel, moştenit de la biserica veche din Deal
construită în 1760. Cimitirul din Deal a rămas
funcţional şi în prezent doar pentru Deleni.
Din anul 1938, filia Iarăş se desprinde din
parohia Arini, devenind parohie, sub păstori
rea preotului Gheorghe Corbu, preot adminis
trator din anul 1932.
Tot în acest an se stinge părintele paroh
Ioan Bucşa, după o păstorire de 56 de ani
numai în parohia Arini, timp în care a con
struit o capelă-şcoală în anul 1886 şi două
biserici; în anul 1932 în filia Iarăş, şi tot în
acelaşi an sfinţeşte actuala biserică din Arini .
Vrednic preot şi vrednici credincioşi !
O nouă problemă s-a creat la începutul
perioadei interbelice odată cu apariţia unor
secte religioase. Astfel, au apărut două cazuri

t:liserica Ortodoxă d i n Arini cu hramul Sf. Apostoli Petru şi Pavel
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La recensământul populaţiei din anul 2002,
în Arini erau 901 1ocuitori, din care 312 români,
3 maghiari, un german şi 585 ţigani, iar pe
confesiuni: 563 de ortodocşi, 3 romana-cato
lici, 3 greco-catolici, 322 penticostali, 8 creştini
după evanghelie şi un unitarian. O parte din
tre ţigani au rămas ortodocşi şi frecventează
biserica, dar majoritatea nu contribuie la sus
ţinerea cultului, motivând că nu au niciun
venit, trăiesc doar din ajutorul social acordat
de stat.
La capitolul viaţa spirituală a localităţii
Arini, nu putem trece cu vederea chemarea
spre monahism. În anul 1943, credincioasa
Ana Mandai, văduvă de război din 1916, cere
Arhiepiscopiei ortodoxe române de Alba Iulia
şi Sibiu, primirea în cinul monahal. Răspunsul
vine la data de 21 iunie 1943, prin care se
arată că Arhiepiscopia de Alba Iulia şi Sibiu nu
are nicio mănăstire de maici, şi o sfătuieşte să
se adreseze altor mitropoli i29. Lipsurile mate
riale şi mai ales distanţa mare au determinat
o să renunţe. Nu acelaşi lucru putem spune
despre strănepoata sa, Mihaela Mandai, a
cărei chemare spre monahism a fost realizată
prin intrarea în cinul monahal, în anul 2000,
la mănăstirea de maici cu hramul "Acoperă
mântui Maicii Domnului " şi "Sfinţii Români "
din Mărcuş, judeţul Covasna.
La recensământul populaţiei efectuat în
anul 201 1, structura populaţiei din Arini, pe
confesiuni, se prezintă astfel (după declaraţia
liber consimţită): ortodocşi 539; romana-

catolici 2; evangheliei 1; reformati 4; unita
rieni 2;
penticostali 604; evangheliei 1 ;
adventişti de ziua şaptea 1; creştini după
evanghelie 4; baptişti 3; martorii lui Ehova 1 .
Trebuie menţionat faptul că n u toţi credincio
şii din Arini au lăcaşuri de cult, fiind o minori
tate nesemnificativă. Ortodocşii au biserica
construită în anul 1932, creştinii după evan
ghelie au o casă de rugăciune autorizată la nr.
202, pe care au dobândit-o prin cumpărare
de către membrii cultului, iar penticostalii, cei
mai numeroşi în prezent sunt divizaţi în două
şi fiecare secţiune are casă proprie de rugă
ciune, ambele construite prin efortul comun
al membrilor cultului penticostal din Arini, în
cartierul locuit de ei, pe strada Corlatului.
Din nefericire, natalitatea la români este
foarte scăzută, sporul de populaţie se reali
zează în principal pe seama etniei rrome, care
sunt aproape toţi penticostali, în timp ce la
ortodocşi mai mulţi mor decât se nasc. În
aceste condiţii vitrege de existenţă a parohiei
ortodoxe, trebuie să menţionăm dania consis
tentă oferită de familia Virginia şi Octavian
Ardelean din Arini, care au suportat toată
cheltuiala reparaţiei capitale, cât şi a picturii
interioare a bisericii ortodoxe, resfinţită la
data de 4 noiembrie 2007, în prezenţa unui
numeros sobor de preoţi conduşi de Mitropo
litul Ardealului, dr. Laurenţiu Streza. Toate
lucrările de reparaţie capitală a bisericii, cât şi
pictura interioară, s-au realizat sub îndruma
rea şi atenta supraveghere a părintelui paroh
Documentul 5
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Rqc:dinţa Nouat MitropoliWIA din Sibiu,
ln anul mintuirii 2007, luoa DOiembrie, ziua 4.

Dat lo

Dacă ne referim la starea spirituală, în
afara bisericii sau a cultelor religioase, în pre
zent este foarte bună, dar nu cu mult timp în
urmă ne-am confruntat cu numeroase practici
obscure, cum a fost "luarea laptelui de la vaci
şi bivoliţe" (şişti), care a dus de multe ori
la mari duşmănii şi dezbinări între neamuri
şi prieteni . Deşi foarte rar, se mai practica
"vrăjitoria", care din fericire a fost stârpită,
sperăm, definitiv. În prezent se mai practică :
descântecul, deochiul, ghicitul în cărţi de joc
sau cafea şi alte practici obscure, potrivnice
spiritului creştin . Deşi nesemnificative, ele
trebuiesc înlăturate, cu ajutorul şcolii, al
preotului, cât şi al predicatorilor cultelor
neoprotestante.
Nu putem încheia capitolul despre starea
spirituală din Arini, fără să ami ntim pe acei,
vrednici de pomenire, slujitori ai altarelor
din sat, despre care avem cunoştinţă, cât şi
perioadele în care au slujit, şi încă mai slu
jesc.

Adrian N icolae Duţia, ridicat la rang de ico
nom cu acest prilej, iar familiei Ardelean;
Virginia şi Octavian, i s-a acordat un onorabil
"Act de Cinstire" de către M itropolitul
Ardealului, IPS dr. Laurenţiu Streza (doc. 5).
Remarcabil este faptul că, în afara importan
tei sume de bani cheltuită, întreaga familie
Ardelean a participat, în perioada lucrărilor de
reparaţii ale bisericii, cu braţele de muncă şi
maşinile proprii pentru transportul materiale
lor şi al lucrătorilor.
Tot cu această ocazie, a fost acordat un
"Act de Cinstire": părintelui paroh Adrian
Nicolae Duţia, Consiliului Parohial condus de
epitropul Gheorghe Barbu şi tuturor sătenilor
care au participat la lucrările bisericii (doc. 6) .
Noi suntem datori să-i amintim aici pe cei
doi pictori : Nicolae Plămădeală şi fiica sa
Gabriela, care au realizat pictura .
De asemenea, îi menţionăm şi pe meseri
aşii constructori : Dan Musteaţă, Vasile Cosma,
Gheorghe Cosma, Mihai Deneş, Vlad Gâdea,
Gabriel Traian, Ioan Diaconu, Dan Diaconu,
Marian Gheorghe şi Radu Gheorghe, cu toţii
din Feldioara, la care s-a alăturat clopotarul
bisericii, Ioan Şerban.
Nu putem trece cu vederea efortul depus
de ee. Bogdan Negrea, fiu al satului Arini,

Preoţi parohi :
Ilie Serban
Iosiv Bucşa
Alex. Măieruşan

pentru recu perarea averii b ise r i ci i ortodoxe,

confiscată de reg i m u l com u n ist.

Iosif Bucşa
Alecsie Bucşa

În pre7P.nt,

b i ser i ca dispune de 19 hectare, teren a rabil ş i
fâ neaţă, datorită efortu l u i său ciP. a resta b i l i

Ioa n Bucşa
Ştefa n Corpadea
Ioan Rafiroiu

adev� ru l .
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1829-1854
1 854-1870
1870-1871

187 1 - 1 880

1880
1882- 1938
1939- 1 94 1

194 1- 1945

CONSTANTIN AITEAN-TAUS

Slujba de resfin�ire a bisericii din Arini, care a avut loc in data de 4 noiembrie 2007

Ioan Albu
Aurel Reu
Tit Tudan
Simion Solovăstru
Traian Ţiţeiu
Vladimir Turuşencu
Alexandru Popa
Emil Mureşan
Adrian N icolae Duţia
(singurul în viaţă din

ticostal, predicator din localitate este Stoian
Bundea, iar la cea construită recent, tot
penticostală, Ioan Kalanyoş. Trebuie să men
ţionăm că prima casă de rugăciune a cultului
penticostal a fost construită şi dată în folosin
ţă încă din perioada comunistă, înfruntând
tot felul de ameninţări şi amenzi. Pretextul
autorităţilor comuniste era lipsa documentelor
legale, care în fapt nici nu le puteau obţine
datorită atitudinii anticreştine a regimului
totalitar.
Cultul penticostal din Arini a contribuit din
plin la emanciparea credincioşilor săi, care
proveneau din rândul celor mai săraci locuitori
(ţigani). În prezent, cu toţii şi-au cumpărat
sau construit case corespunzătoare şi copiii
lor frecventează şcoala, fapt care, la rândul
său, le va asigura integrarea normală în
societate.
Cea de-a doua casă de rugăciune a cultu

1945- 1949
1950-1951
1952-1953
1953-1954
1955-1957
1958- 1974
1975-1990
1991-2000
2000-prezent
cei menţionaţi)

Dintre cei amintiţi, numai trei sunt înmor
mântaţi la Arini, şi anume: Iosiv Bucşa, Ioan
Bucşa şi Emil Mureşan.
La cultul Creştin după Evanghelie, prezbiter
este Gheorghe Zaharie, din Arini, care a păs
trat credinţa părinţilor săi, şi la rândul său a
transmis-o copiilor săi, aşa cum a primit-o.
Slujba de resfinţire a bisericii din Arini, în
prezen�a IPS M i tropol itului A rd ea lu lui Dr.
Laurenţiu Strezea, a avut loc în data de 4
noiembrie 2007.
La prima casă de rugi;îc:ivne g cultului pen-

lui penticostal este construită recent, pe stra
da Corlatu lui, d<Jr încă nu este terminată în
întregime, din cauze obieclive: l i psa fo n du 

,

rilor necesare.
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Crâmpeie din viaţa spirituală a localităţii Arini

Casa de rugăciune a cultului "Creştini după Evanghelie " din Arini

Prima casă de rugăciune a cultului penticostal din localitatea Arini
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ASPECTE LEGATE DE ORGANIZAREA POLIŢIEI CAPITALEI
Lector univ. dr. Aurelian CHISTOL

Cuvinte cheie: ordine publică, eficienţă, modernizare, reorganizare
Key words: public order, efficiency, modernization, reorganization
Abstract
In the period between 1930-1938, the Bucharest Municipality Police, under the leadership of controversial Gabriel
Marinescu, went through a series of transformations of the form, but also the background, becoming a better organized
and more efficient institution. Unfortunately, the Police was put to serve the dictatorial plans of the Royal Palace, sus
taining the sovereignity in the efforts for the introduction of the "New regime" of King Carol 2nd, despite the shortco
mings of ali kinds with which it was confronted.

principii organizatorice moderne precum :
stabilitatea personalului, unitatea d e direcţie
şi de execuţie, realizarea unei veritabile siner
gii a funcţiilor poliţieneşti, disciplinarea şi ridi
carea nivelului intelectual al personalului,
astfel încât să fie eradicate, pe cât posibil,
racilele congenitale ale instituţiei: abuzurile,
corupţia, laxitatea modului de asigurare a
ordinii publicel.
Desăvârşirea unităţii naţionale a românilor,
dar şi noile provocări apărute în perioada
interbelică la adresa siguranţei persoanelor şi
a statului, i-au determinat pe guvernanţii
na�onal-ţărănişti, în frunte cu ministrul de
Interne Al. Vaida-Voevod, să elaboreze o
nouă "Lege pentru organizarea poliţiei gene
rale a Statului ", sancţionată în numele tână
rului suveran Mihai 1 de către Regenţă pe 20
iulie 1929, prin Decretul nr. 2432 şi publicată
in "Monitorul Oficial " de a doua zi.
Actul respectiv impunea autoritatea şi con
trolul ministrului de Interne asupra Poliţiei
Generale a Statului, menţionând faptul că,
atribuţiile celei din urmă cuprindeau trei
paliere: administrativ, juridic şi de siguranţă
sau informativ.
Pe plan administrativ se aveau în vedere
apărarea drepturilor şi libertăţilor civice, a
proprietăţii şi siguranţei persoanelor, acţiunile
de prevenire a încălcării legislaţiei în vigoare,
a ordinii publice, dar şi sprijinirea operei de
asistenţă socială a statului.
Ramura judiciară a poliţiei era menită să
constate şi să urmărească orice infracţiune,
să-i defere justiţiei pe cei vinovaţi de încălca

Poliţia reprezintă o instituţie fundamentală
a oricărui stat modern, menită să asigure
menţinerea ordinii publice, să prevină şi să
sancţioneze orice act antisocial.
Denumirea de poliţie îşi găseşte rădăcinile
ancestrale în Grecia, derivând din termenul
de "polis" (oraş stat), având forma "politia ",
adică activitate de interes public. În epocile
istorice ulterioare, el a fost preluat şi de alte
popoare, iniţial într-o accepţie mai largă,
aceea de guvernare şi administrare a treburi
lor obşteşti, pentru ca apoi, sensul său să
devină mai restrictiv, referindu-se la menţine
rea ordinii şi siguranţei publice.
În ceea ce priveşte spaţiul românesc, con
ceptul de "poliţie" pare a fi pătruns pe filieră
grecească în secolul fanariot, dar sensul său
era cel antic, de activitate de stat, dacă nu
chiar de echivalent al statului. Totuşi, anterior
epocii fanariote, Bucureştiul a beneficiat de o
instituţie chemată să păzească ordinea pub
lică, şi anume agia, în fruntea căreia se află
un agă. El provenea din familiile boiereşti ale
Ţării Româneşti, iar o primă atestare a titlului
respectiv datează de la 1620, din vremea
voievodului Radu Mihnea.
Organizarea poliţienească a Capitalei va
căpăta mai multă rigurozitate în epoca
modernă, graţie Regulamentului Organic al
Ţării Româneşti din 1831, legii comunale din
1864 şi a celorlalte acte legislative de natură
administrativă de la finele veacului al XIX-lea.
Despre o primă lege organică a poliţiei
române nu putem vorbi decât la 1 aprilie
1903, atunci când ministrul de Interne Vasile
Lascăr a reuşit să obţină aprobarea parla

rea legii, dar şi să execute misiunile ordonate
de judecători, atât în ceea ce priveşte per
soanele, cât şi bunurile.

mentului pentru profesionalizarea instituţiei,
realizată în principal prin implementarea unor
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Poliţia de siguranţă sau informativă trebuia
să culeagă, să instrumenteze şi să înştiinţeze
autorităţile superioare despre orice informaţii
legate de "fapte sau stări de fapt contrare
ordinii publice şi siguranţei statului':
Organismul coordonator şi de directivă al
muncii informative a serviciilor poliţieneşti
era Direcţia Generală a Poliţiei, în cuprinsul
căreia activau serviciile centrale ale Poliţiei
Române. Ea era condusă de un director gene
ral, secondat de un subdirector şi avea în
subordine: Direcţia Poliţiei Administrative,
Direcţia Poliţiei Judiciare, Direcţia Poliţiei de
Siguranţă, Inspectoratul Gardienilor Publici şi
Biroul Jandarmeriei.
Pe lângă serviciile centrale, Poliţia Generală
a Statului dispunea şi de cele exterioare sau
teritoriale, după cum urmează: Prefectura
Poliţiei Municipiului Bucureşti; Inspectoratele
Regionale de Poliţie; Chesturile de Poliţie din
municipii; Poliţiile din oraşele reşedinţă de
judeţ şi Comisariatele sau detaşamentele de
poliţie pentru oraşele reşedinţă, puncte de
frontieră, porturi, gări, comune suburbane şi
rurale, dar şi în staţiunile balneo-climaterice.
De departe, cel mai important organ teri
torial poliţienesc era cel din Capitală, organi
zat sub forma unei prefecturi, conduse de un
prefect, ajutat de un secretar general.
Prefectul Poliţiei Capitalei era egal în grad
cu directorul general al Direcţiei Generale a
Poliţiei, situaţie ce se perpetua şi la nivelul
celorlalte eşaloane de conducere ale celor
două instituţii. Şeful Poliţiei Bucureştene,
adjunctul său, dar şi chestorii erau numiţi,
potrivit prevederilor art. 80 al legii, prin
decret regal.
Prefectul conducea întregul aparat poliţie
nesc din Prefectura Poliţiei şi era îndreptăţit
"in interesul ordinei şi siguranţei publice şi cu
paza drepturilor cetăţeneşti, garantate prin
Constituţie" să interzică sau să dispună prin
intermediul ordonanţelor poliţieneşti anumite
acte, menite "a impiedica intâmplări vătămă
toare persoanelor sau proprietăţilor" şi să ia
"toate măsurile necesare pentru menţinerea
ordinii publice şi prevenirea infracţiunilor':
Pentru a fi valide, ordonanţele prefectoriale
urmau a fi supuse însă aprobării prealabile a
Ministerului de Interne.
De asemenea, prefectul Poliţiei Ca pita lei
era îndreptăţit "să pună in mişcare forţa
publlcil, În caz de rebeliune, sediţiune, adu
nt1rl zgomotoase, Împotrivire la executarea
legilor, regulamentelor şi ordonanţelor, pre
cum şi in orice caz neprevăzut_ care ar impu-

ne concursul armatei':
Demn de menţionat este faptul ca, 1n
conformitate cu prevederile art. 83 al legii,
factorul constituţional nu avea nevoie de
avizul Comisiei Speciale pentru propuneri de
numiri şi înaintări din Ministerul de Interne*
pentru a-1 numi pe prefectul Poliţiei Capitalei,
astfel încât, după Restauraţie, regele carol al
-II-lea se va prevala de stipulaţia respectivă
pentru a aduce în fruntea acestei instituţii
elemente total obediente.
Prefectura Poliţiei M unicipiului Bucureşti
dispunea de 8 servicii centrale, cât şi de unele
exterioare, divizate în patru sectoare, con
form împărţirii administrativ-teritoriale a
capitalei.
Legea din 21 iulie 1 929 prevedea următoa
rea structură organizatorică a serviciilor cen
trale ale poliţiei bucureştene, delimitând clar
şi competenţele acestora :
1. Serviciul Poliţiei Administrative se
ocupa de ordonarea şi transmiterea diferitelor
ordonanţe poliţieneşti sau administrative
emise de autorităţile publice, a căror aplicare
cădea în sarcina poliţiei. El era organizat pe 5
birouri, după cum urmează: a) Poliţie admi
nistrativă; b) Personal; c) Paşapoarte;
d) Arhivă şi Registratură Generală; e) Inten
denţă şi arest.
2. Serviciul Poliţiei Judiciare constata
şi urmărea crimele şi delictele comise pe teri
toriul capitalei şi al comunelor sale suburba
ne, întocmea caziere, scripte şi statistici ale
infractorilor, dar şi unele lucrări de specialita
te. În componenţa serviciului intrau : a) Biroul
de cercetări şi urmăriri; b) Biroul de identifi' care; c) Biroul fişelor şi cazierelor; d) Biroul
arhivei.
3. Serviciul Poliţiei Sociale, al mora
vurilor şi informaţiilor supraveghea diver
se activităţi colective, susţinea opera de asis
tenţă socială a instituţiilor publice şi a per
soanelor private, culegea şi transmitea infor
maţii legate de controlul populaţiei şi de miş
cările sociale din Capitală. Serviciul respectiv
cuprindea următoarele birouri : a) Al Ordinii
publice, asistenţei şi poliţiei sociale; b) Al
Poliţiei de moravuri; c) Al populaţiei; d) Al
secretariatului, cifrului şi transmisiunilor.
4. Serviciul conb'olului străin ilor, hote
lurtlor, hanurilor şi camerelor mobilate,
menit să supravegheze mişcarea populaţiei
str�iine şi a tuturor celor care locuiau în hote
luri, hanuri şi camere mobilate. În structu ra
sa consemnăm : a) Biroul controlului str�ln/

lor; b) Biroul controlului hotelurllor, hanurilor
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Aspecte legate de organizarea Poliţiei Capitalei
Pentru noul monarh, Gabriel Marinescu era
omul potrivit la locul potrivit, dovedindu-se un
executant fidel al voinţei capului statului şi un
personaj central al Camarilei Regale în
perioada abordată în cadrul studiului de faţă.
Născut la 7 noiembrie 1886 în comuna
argeşeană Tigveni, fiu al institutorului Marin
Marinescu, Gabriel a studiat la Colegiul
"Sfântul Sava" din Bucureşti, apoi la Şcoala
Fiilor de Militari din Iaşi şi la Şcoala Militară de
Infanterie şi Cavalerie din Bucureşti, absolvită
în 1907, cu gradul de sublocotenent.
Ulterior, va urca toate treptele ierarhiei
militare, devenind : locotenent (1 iulie 1910),
căpitan (1 aprilie 1915), maior (1 aprilie
1917), locotenent-colonel (1 aprilie 1920),
colonel (1 iulie 1927) şi general de brigadă în
rezervă la 1 0 mai 19373.
Revenind la numirea lui Gabriel Marinescu
în fruntea Poliţiei Capitalei, menţionăm că ea
s-a desfăşurat în cadrul unei ceremonii, la
care au luat parte: ministrul de Interne Mihail
Popovici, subsecretarul de stat Constantin
Angelescu, directorul de cabinet din minister,
Gârneţu, toţi funcţionarii superiori ai prefec
turii, precum şi ofiţerii superiori ai regimen
tului de jandarmi pedeştri din Capitală.
Colonelul Marinescu îl înlocuia pe generalul
Eracle Nicoleanu, aflat încă din 1919 în frun
tea poliţiei bucureştene, un element extrem
de devotat regelui Ferdinand 1, motiv pentru
care, din punctul de vedere al noului suveran,
schimbarea sa reprezenta o necesitate inexo
rabilă.
După ce ministrul de resort i-a mulţumit
generalului Nicoleanu pentru munca depusă
timp de 12 ani în fruntea Poliţiei Capitalei,
acesta va rosti o alocuţiune de rămas bun,
fiind apoi urmat la cuvânt de către succesorul
său. Adoptând un ton sobru şi cuprinzător,
colonelul Marinescu i-a asigurat pe cei pre
zenţi de ataşamentul său total faţă de institu
ţie, promiţându-le că îşi va pune întreaga
râvnă, dragoste şi putere de muncă în slujba
sa, astfel încât prestigiul Poliţiei Capitalei să
crească necontenit4.
Fără a fi poliţist de profesie, Gabriel
Marinescu va acţiona cu celeritate în vederea
combaterii bandelor care terorizau Bucu
reştiul. Gratie educaţiei militare primite şi
pragmatismului înnăscut, el i-a mobilizat
rapid pe politişti, pe gardienii publici, dar şi pe
jandarmi, in vederea efectuării unor razii de
mare amploare, cărora le-au căzut victimă

şi camerelor mobilate; c) Biroul arhivei şi fişe
lor.
5. Serviciul circulaţiei urmărea clasa
rea, verificarea şi numerotarea vehiculelor,
eliberarea permise/ar de circulaţie, verificarea
capacităţii profesionale a posesorilor de per
mise eliberate de organele poliţieneşti, pre
cum şi tot ce este referitor la ordine şi sigu
ranţă În materie de circulaţie'� Serviciul
cuprindea două birouri: a) Al Înregistrării şi
clasării vehiculelor; b) Al centralizării infrac
ţiunilor la legea circulaţiei.
"

Celor 5 servicii li se mai adăugau alte trei,
şi anume: Medical, al Contabilităţii şi
Casieriei şi al Gardienilor Publici.
La nivelul celor patru sectoare ale Capitalei
funcţionau următoarele servicii exterioare ale
Prefecturii Poliţiei Municipiului Bucureşti :
circumscripţiile poliţieneşti sau comisariatele
la nivel de cartier sau comună suburbană;
comisariatele de poliţie ataşate pe lângă dife
rite instituţii şi servicii publice şi cele patru
chesturi, corespunzătoare împărţirii adminis
trativ-teritoriale a oraşului: I A Sectorului

Galben, II A Sectorului Negru; III A Sectorului
Albastru şi N A Sectorului Verde.
Fiecare chestură era condusă de către un
chestor de poliţie, ajutat de un secretar şi era
structurată pe patru birouri : a) Administrativ;

b) Al populaţiei, controlului străinilor, hotelu
ri/ar şi camerelor mobilate; c) Al servitori/ar;
d) Al ordinii şi asistenţei sociale. Lor li se
adăuga şi câte un detaşament de gardieni
publici.
Circumscripţiile poliţieneşti şi comisariatele
de poliţie ataşate pe lângă instituţii sau servi
cii publice funcţionau ca servicii exterioare ale
chesturilor de poliţie2.
Restauraţia carlistă, survenită pe 8 iunie
1930, a deschis o nouă pagină în istoria
românilor, punându-şi amprenta indelebilă
asupra evoluţiei destinului nostru naţional.
Adept al unei concepţii autoritare de con
ducere a ţării, noul suveran a înţeles faptul
că, pentru a-şi consolida poziţia în raport cu
ceilalţi factori politici interni, avea nevoie de
oameni devotaţi, implantaţi în instituţiile
cheie ale statului. Una dintre acestea era şi
Prefectura Poliţiei capitalei, iri fruntea căreia
s-a grăbit să-I numească, la 1 1 iunie 1930, pe
colonelul Gabriel Marinescu, nimeni altul
decât comandantul Regimentului 9 Vânători,
unitate ce a asigurat paza şi protecţia princi
pelui Carol, din momentul revenirii în ţară şi

clanuri ale unor interlopi precum : Tase
Cuţitarul din Ferentari, Buftea din Vitan, Trăilă

până la proclamarea sa de către parlament

drept rege al României.
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din Tei, Vasile Galben din Iancului, Niţă Ciucă
din Văcăreşti sau Ghiţă Ştaif din Griviţeis.
Succesul obţinut i-a alimentat vanitatea,
dar 1-a şi ajutat să realizeze o "radiografie" a
Prefecturii Poliţiei capitalei, astfel încât să-şi
poată elabora o strategie în vederea elimi
nării gravelor disfuncţionalităţi existente la
nivelul instituţiei. Principalul punct nevralgic
al acesteia era reprezentat de către Corpul
Gardienilor Publici, organism însărcinat cu
asigurarea ordinii publice şi a pazei pe raza
municipiului Bucureşti. Cu prilejul exercitării
atribuţiilor specifice, gardienii intrau adesea
în posesia unor informaţii referitoare la sigu
ranţa statului, fiind obligaţi să le transmită
urgent şefului circumscripţiei de poliţie din
raza lor de acţiune, ceea ce nu se întâmpla de
fiecare dată.
Între anii 1930-1933 numărul de gardieni
publici a oscilat în jurul cifrei de 2063. În
fruntea acestora se afla un comandant,
secondat de un ajutor, deţinător însă al unui
grad militar. Din punct de vedere structural,
Corpul Gardienilor Publici a fost organizat în
detaşamente, secţii şi posturi fixe. Pe
lângă fiecare chestură de poliţie activa câte
un detaşament de gardieni, divizat în secţii
ale căror competente teritoriale se suprapu
neau cu cele ale circumscripţiilor poliţieneşti
de la nivelul fiecărui sector. Prin urmare, la
nivelul Capitalei existau 70 de secţii de gar
dieni publici şi câte un detaşament în fiecare
sector. Celor din urmă li se adăugau însă:
Detaşamentul mobil şi cel de Circulaţie.
Detaşamentul mobil avea menirea de a asi
gura paza ministerelor, a instituţiilor de stat, a
altor locuri stabilite de prefectul poliţiei, dar şi
pe cea a legaţiilor statelor străine.
Detaşamentul de circulaţie coopera cu
Serviciul Circulaţiei din Prefectura Poliţiei
Capitalei la dirijarea traficului rutier pe raza
municipiului Bucureşti. Gardienii din respecti
vul detaşament formau Corpul Agenţilor de
Circulaţie şi ocupau posturi fixe de unde diri
jau traficul prin semnalizări, mişcări de braţe,
semnale mecanice sau electrice. Agenţii de
circulaţie lucrau pe două schimburi de câte
opt ore, iar la ieşirea din serviciu fiecare gar
dian întocmea un raport cu contravenţiile
constatate şi îl înainta şefului Serviciului

ordonate de armată6.
Repetatele inspecţii efectuate în primele
luni de mandat la Corpul Gardienilor Publici i
au prilejuit lui Gabriel Marinescu identificarea
unor grave carenţe legate de educaţia, ţinuta
şi modul de exercitare a atribuţiilor specifice
gardienilor. De pildă, cunoştinţele lor profe
sionale erau foarte vagi, igiena personală lăsa
de dorit, comportamentul public era departe
de a face cinste uniformei purtate, în sensul
că adesea fumau sau mâncau în timpul pro
gramului rezemaţi de ziduri sau dormeau pe
bănci în parcuri, exercitarea atribuţiilor speci
fice avea de suferit din cauza indolenţei, a
ignoranţei, a indisciplinei, a stabilirii iraţionale
a posturilor fixe, a cooperării defectuoase cu
circumscripţiile de poliţie şi a lipsei de exigen
ţă a ofiţerilor-gardieni.
Prin urmare, prefectul Poliţiei Capitalei a
dispus o serie de măsuri ferme de ordin disci
plinar menite a combate starea de fapt, deve
nită de-a dreptul inacceptabilă, din cadrul
Corpului Gardienilor Publici7.
Graţie acţiunilor energice întreprinse,
Gabriel Marinescu a reuşit în mai puţin de un
an de la preluarea mandatului să optimizeze
activitatea poliţiei, să-i amelioreze imaginea
publică, să creeze o stare de emulaţie în sânul
instituţiei, prin instituirea unor "premii pentru
cele mai bune lucrări utile ei" a,
Progresele autentice înregistrate de către
poliţie sub conducerea colonelului Marinescu
au fost exploatate extrem de abil de către
publicaţiile apărute sub egida Ministerului de
Interne, motiv pentru care, acestea au
început să abunde de articole scrise într-o
manieră encomiastică la adresa prefectului
Poliţiei capitalei.
Într-un interviu acordat revistei "Cronica
Poliţiei", în chiar numărul său inaugural din
aprilie 1931, Gabriel Marinescu întocmea un
bilanţ al primelor luni de mandat, neezitând
să creioneze şi un plan de perspectivă al
priorităţilor sale.
Evocând perioada preluării funcţiei, el ţinea
să precizeze că : "/a poliţie am găsit o situaţie
de care nu m-am putut felicita. Moştenirea ce
am primit este din cele mai grele şi o pot
rezuma intr-o singură frază: o stare de primi
tivitate pentru care vor trebui ani, ca să o
putem remedia':

Circulaţiei.
Una dintre atribuţiile agenţilor de circulaţie
era şi aceea de a- i insott pe comisarii de poli
ţie la efectuarea de razii, cu scopul de a veri
fica documentele de circu l atie ale maşinilor
sau în vederea rechiziţiilor de automobile,

------- - --

evitat să-şi acuze pred ecesori i de
Poliţia Capitalei era o instituţie
vetust�, intervievatul a acuzat voalat clasa
politică româneasdi şi Ministerul de Interne
pentru situatia existentă, subliniind că :

Deşi a
faptu l că
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prezenţa agentilor de circulaţie în stradă.

acestora, menită a le asigura cazarea, hrana,
servicii medicale complexe, dar şi de natură
casnică, contra unei sume de bani rezonabile.
Intitulată "Regele Carol al Il-lea'� cazarma a
fost i naug urată pe 6 iun ie 1932, în prezenţa
suveranului şi a numeroase oficialităţi ll,
Realizarea este cu atât mai impresionantă,
cu cât, în vara anului respectiv, România, ca
şi in treaga lume capitalistă, era zguduită de o
criză economica-financiară fără precedent.
Vădit preocupat de realitatea unui trafic
ag lomerat şi haotic generat de numărul tot
mai mare al vehiculelor cu tracţiune mecani
că existent pe străzile Bucureştiului, colonelul
Marinescu a pus bazele, în aprilie 1932, unei
şcoli pregătitoare de şoferi, înzestrând-o cu
un bogat material didactic, adus parţial din
străinătate, dar şi cu un corp profesoral de o
incontestabilă calitate. În felul acesta, se preco
niza stoparea pătrunderii în noua ramură de
activitate - automobilismul - a unor elemente
nepregătite12,
Analiza riguroasă a fenomenului infracţio
nalităţii la nivelul municipiului Bucureşti a
scos în evidenţă faptul că, în ultimii ani, dintr
un număr de circa 300 d e crime şi 20.000 de
delicte săvârşite anual, aproximativ 10% erau

Marinescu s-a referit şi la abuzurile comise de

comise de către servitori aflaţi în slujba unor

"Poliţia a realizat nu ce a vrut, ci ce a putut,

in limita mijloacelor ce i-au fost puse la dis

poziţie'�
Fără a deveni victima unei atitudini defetis
te, Marinescu privea cu sperantă către viitor,
evidenţiind faptul că, în pofida vitregiilor vre
murilor, prin autoritate, spirit al hotărârii şi
continuitate de vederi va trebui să-şi impună
planul de lucru ce viza "ridicarea morală a
poliţistului, pentru a căpăta autoritatea de
care are nevoie, voinţa dârză de a realiza o
poliţie model şi o continuitate În opera noas
tră de acţiune care să servească şi celor ce
vor veni după noi'�
În vederea reuşitei demersului său, prefec
tul Poliţiei Ca pitalei iniţiase deja o serie d e
conferinţe cu ofiterii din subordine, instruin
du-i asupra îndatoririlor avute, atât fată de
institutie, cât şi fată de public, trecuse la inl o
cuirea uniformelor gardienilor publici şi ale
ofiţerilor de politie cu unele "mai ieftine şi mai
impunătoare'� menite "a le ridica prestigiul şi
autoritatea'� luase măsuri de fluidizare a
traficului pe principalele artere ale oraşului
"prin Înfiinţarea de semnale luminoase " la
intersecţii, astfel încât să nu mai fie necesară

către poliţişti in exercitarea funcţiunii, promi
ţând că, pe viitor, ele vor fi eradicate. Pentru
aceasta era însă nevoie de o salarizare stimu

case partirulare. De altfel, la o populaţie de
circa 900.000 de locuitori a Capitalei, în 1932
existau circa 28.000 de servitori, angajaţi de
diferite familii, fără a fi supuşi unor controale

lativă a personalului, de sprijinirea poliţiştilor
în vederea achiziţionării de locuinte ieftine,
dar şi de alte măsuri cu caracter social.
Totodată, din punctul de vedere al intervie
vatului, o realizare majoră, utilă atât instituţiei
sale, cât şi justiţiei, era cea legată de înfiinţa
rea, pe lângă Poliţia Municipiului, a serviciului

medicale şi fără a le fi verificat cazierul de
către vreun organism al statului. Prin urmare,
ei constituiau un permanent pericol pentru
viaţa, avutul şi sănătatea cetăţenilor, fiind
purtători ai unor boli molipsitoare, dar şi de
natură neinfecţioasă.

de poliţie judiciară, adică, "concentrarea la
prefectură, in vederea distribuţiei in intreaga
Capitală, a tuturor procedurilor judecătoreşti'�

Pentru a se pune capăt unei astfel de stări
pernicioase, se va înfiinţa, la 1 iunie 1932, un
serviciu specia l izat, pendinte de Prefectura
Poliţiei Capitalei, cunoscut sub diferite denu
miri precum : Biroul Servitori/ar, Biroul central

În felul acesta, comisariatele fuseseră des
congestionate de o muncă birocratică imensă,
care aproape că le paraliza activitatea9.

de control al personalului din serviciul parti
cular sau chiar Serviciul pentru Controlul
Persoanelor din Serviciul Casnic n.
Deşi Prefectura Poliţiei Capitalei a operat

Datorită demersurilor întreprinse de către
Gabriel Marinescu pe lângă Palatul Regal, în
octombrie 1931 a fost elaborat un regula
ment, în virtutea căruia s-a procedat la
schimbarea uniformelor ofiterilor de politie în
întreaga ţară, introducându-se o serie de ele
mente distincte în privinţa uniformei prefectu
lui Pol iţi ei Capitaleilo,
Consecvent ideii de a îmbunătăti starea
morală şi statutul social al gardienilor publici,
colonelul Marinescu a iniţiat încă din pri măva
ra anului 1931 edificarea unei cazarme a

măsurile administrative preventive permise

de legislaţie, tocmai lacunele existente pe
tărâmul respectiv au încurajat sporirea ratei
infraqionalităţii, alături de alţi factori ce nu
ţineau strict de competenta personalului poli
ţienesc. De pildă, pentru 1933, raportul anual
intocmit de prefectul Gabriel M ari nescu a
con sem n a t "o creştere apreciabilă a valurilor
de criminalitate şi anarhie'� generată atât de
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cauze generale, cât şi de unele de ordin spe
cial.
În ceea ce le priveşte, cauzele generale
rezidau într-un "complex de împrejurări
aproape inextricabil" ce ''stă la baza actualei
conjuncturi sociale, cu rezonanţe adânci in
toate domeniile şi toate straturile, Încât a
atras după sine, ca prim efect, o depresiune
sufletească generală, a sfărâmat zăgazuri şi a
dezlănţuit instincte. Şi astfel crima şi anarhia
au găsit o ambianţă prielnică, sporindu-şi
vioiciunea asalturilor impotriva unor rânduieli
tot mai slab străjuite'�
La rândul lor, cauzele speciale vizau poliţia
ca instituţie, fiind legate de: "1. Supra-încăr
care cu atribuţii străine de adevărata ei che
mare; 2. Lipsă de personal in raport cu acele
atribuţiuni; 3. Lipsă de utilaj necesar pentru
uşurarea condiţiilor de muncă; 4. Lipsa unor
instanţe poliţieneşti de judecată, care să
Înlesnească o acţiune eficientă pentru aplica
rea legilor şi deci pentru formarea acelui
spirit public impregnat de respectul cuvenit
principiilor şi instituţiilor aflate la temelia
societăţii'�
Printre atribuţiile străine de chemarea poli
ţiei, raportul menţiona: "inmânarea de citaţii,
de procese verbale de contravenţie adresate
de funcţionarii ministerului de finanţe la legea
timbrului, executarea de mandate de aduce
re, Înfiinţarea de popriri şi sechestre, efectua
rea de vânzări silite, asistenta pe care este
obligată să o dea organelor altor autorităţi
publice (fise, armată, etc r În felul acesta,
personalul poliţienesc era nevoit să se sustra
gă intereselor de ordin general referitoare la
societate, fiind obligat să se piardă în hăţişu
rile birocratice. Soluţia pentru eradicarea
respectivei stări de fapt consta in trecerea
responsabilităţii remiterii citaţiilor către
Direcţia Generală a Paştelor.
Elocventă pentru neajunsurile din activi
tatea poliţiei s-a dovedit a fi şi precara înzes
trare logistică a instituţiei. De exemplu,
Prefectura Poliţiei Capitalei nu dispunea "de
un serviciu de identificare dacti/oscopică, nici
de un laborator de poliţie tehnică'� astfel
încât cercetarea crimelor şi a delictelor se
baza în principal pe intuiţie şi hazard.
Un alt element inhibator al eficienţei poliţiei
era indisolubil legat de absenţa unor instante
proprii de judecată, menite să soluţioneze

consecinţă, incepeau procese ce puteau dura
ani de zile, soldându-se adesea cu achitarea
celui vinovat.
Pornind de la experienţa Franţei, Angliei,
Italiei sau Ausb"iei, raportul solicita crearea
unor tribunale poliţieneşti, chemate să sanc
ţioneze contravenţiile şi chiar să transforme
amenda în zile de arest, atunci când era
cazul.
O altă racilă congenitală a Poliţiei capitalei
a fost şi lipsa devenită deja cronică de perso
nal, care împiedica instituţia să exercite un
control serios al diferitelor categorii sociale
dubioase, o supraveghere activă a localurilor,
tavernelor sau străzilor, dar şi să-şi poată infil
tra agenţii in lumea interlopă.
Pentru a fi şi mai explicit, raportul venea cu
o serie de date concrete. De pildă, Serviciul
de Urmăriri şi Cercetări din cadrul poliţiei judi
ciare dispunea de 14 comisari şi 77 de agenţi
de investigaţii, cel de informaţii avea încadrati
7 comisari şi 27 de agenţi, cel al controlului
străinilor 9 comisari şi 36 de agenţi, cel al cir
culaţiei 6 comisari şi 8 agenţi, în timp ce alţi
32 de funcţionari erau utilizaţi în birouri pen
tru lucrări de cancelarie, iar exemplele nu se
opreau aicil4.
Pe ansamblu, în 1933 situaţia personalului
poliţienesc al capitalei ar putea fi sintetizată
în următorul tabellS.
Ofiţeri de poliţie
3 14
Agenţi de poliţie
396
Ofiţeri de gardieni
71
Gardieni publici
2016
Funcţionari de birou 127
21
Medici
Avocaţi
2
Fotografi
2
18
Telefonişti
Personal de serviciu 42

românească nu pe rm itea politiei decât să
încheie acte de constatare a micilor abateri şi
să le inainteze instanţelor de judecată. În

Olteniţa, dar şi cea a gării ChitilalB.

.

Parametrii respectivi nu s-au îmbunătăţit în
mod vizibil nici în 1934, atunci când se con
semnau : 317-ofiţeri de poliţie, 385-agenţi de
poliţie, 67-ofiţeri de gardieni, 2063-gardieni
publici, 128-funcţionari administrativi, 21medici, 2-avocaţi, 2-fotografi, 18-telefonişti şi
67-personal de serviciu 16.
Nici comparativ cu alte capitale europene
lucrurile nu stăteau satisf�cător pentru
Prefectura Po liţi e i Ca pital ei 17, su b a cărei
autoritate directă se aflau Bucureştiul, comu
nele sale suburbane, poliţiile oraşelor Sinaia şi

problema contravenţiilor. Concret, legislaţia

Sfidând neajunsurile de tot felul, Gabriel
Marl n escu va reuşi , graţie excelentelor sale

9()
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laţiei contra gazelor toxice, compus din
30 de gardieni publici, repartizati în următoa
rele 4 echipe: 1) De alarmă şi transmisiuni; 2)
De detectare şi desinfecţie a locurilor unde se
presupunea că s-au aruncat bombe cu gaze
toxice; 3) De camuflaj şi protecţie; 4)
Sanitară, pentru ajutorarea şi transportul
răniţilor la infirmerii sau spitale.
Întrucât înzestrarea serviciilor poliţieneşti
cu diverse materiale de birou, precum regis
tre, ordonanţe, fişe şi imprimante de tot felul
era o necesitate permanentă, din iniţiativa
colonelului Gabriel Marinescu s-a achiziţionat
şi o tipografie proprie a Poliţiei Capitalei.
Astfel, se realizau importante economii la
bugetul instituţiei şi se uşura considerabil
munca poliţiştilor, deoarece a început să fie
publicat şi "un buletin zilnic al Poliţiei care
să cuprindă toate ordinele, instrucţiunile,
extrase de legi şi regulamente, În legătură cu
serviciul Poliţiei, mutările de personal şi
urmăririle poliţieneşti':
În ceea ce priveşte coordonarea circulaţiei
vehiculelor, au fost instalate la intersecţiile
dintre bulevardele principale "faruri luminoa
se suspendate, În legătură cu un comutator
electric de pe trotuar, unde se află şi agentul
de circulaţie care-/ manevrează':
De asemenea, în mod experimental, s-a
introdus o cabină cu pereţii de sticlă pentru
gardianul aflat la intersecţia Căii Victoriei cu
Strada Ştirbey-Vodă şi s-a instalat o oglindă
retrovizuală pe strada Luterană, colţ cu
Ştirbey-Vodăl9.
Anul 1935 a adus cu sine o reuşită majoră
pentru oamenii legii din Bucureşti şi anume,
demararea lucrărilor noului Palat al Prefecturii
Poliţiei, grefat ce-i drept pe vechiul local, care
a fost parţial utilizat. Ridicarea impunătorului
edificiu a durat circa doi ani, fondurile nece
sare ei fiind obţinute exclusiv din donaţii mai
mult sau mai puţin benevole2o.
Ambiţiile lui Gabriel Marinescu nu s-au
oprit însă aici, el propunându-şi tot în acelaşi
an să doteze autocarele de transport ale gar
dienilor, autocisternele şi secţiile de motoci
clişti cu instalaţii moderne de radio-transmi
siuni. Alte deziderate ale prefectului Poliţiei
Capitalei vizau organizarea Biroului Central
al Populaţiei, în principal prin suplimentarea
personalului său, punerea pe noi baze, ştiinţi
fice, a pregătirii personale a poliţiştilor, elibe
rarea poliţiei de povara celor aproximativ
600.000 de citaţi i, mandate de aducere şi
executii silite şi sancţionarea pe loc a contra

calităţi organizatorice, dar şi a sprijinului venit
pe diverse căi de la Palat, Inclusiv de la suve
ranul Carol al II-lea, al cărui poliţist devotat
era - să opereze unele reorganlzări în cadrul
Poliţiei Capitalei şi să o înzestreze cu o serie
de elemente logistice absolut necesare unei
astfel de instituţii. Concret, el a achiziţionat,
pentru gardienii publici, 4 autocare a câte 25
de locuri, permiţându-le acestora să se depla
seze cu rapiditate în orice punct al Capitalei,
în caz de necesitate.
Pentru reprimarea manifestaţiilor agresive
ce tindeau să scape de sub orice control, gar
dienii publici au fost înzestraţi şi cu două
autocisterne blindate, capabile să arunce cu
apă în demonstranţi pe o rază de 100 de
metri, cu o presiune căreia nimeni nu avea
cum să-i reziste. Î n eventualitatea unor miş
cări care luau proporţii prea grave, autoturis
mele dispuneau de câte două mitraliere şi de
dispozitive cu gaze lacrimogene.
In paralel a luat fiinţă şi Batalionul de
Carabinieri, format "din cei mai destoinici,
solizi şi bine pregătiţi gardieni, urmărind o cât
mai eficace străjuire a ordinii publice'�
Activitatea sa consta în detaşarea permanen
tă a unor patrule de câte doi gardieni, care să
colinde pe toate străzile oraşului. Deplasarea
se făcea pe biciclete, între comisariatele de
poliţie şi avea scopul de a preveni infracţiu
nile contra ''proprietăţii şi vieţii cetăţenilor
Capitalei'� De asemenea, Batalionul de
Carabinieri era chemat şi să sprijine celelalte
forţe de ordine in cazul producerii unor grave
tulburări ale liniştii publice.
Tot în vederea reprimării unor agitaţii grave
s-au constituit şi două secţii de motoci
clişti, având fiecare câte 30 de motociclete
performante. Scopul lor era "de a transmite
ordinele şi rapoartele dintre centrele de con
ducere şi forţele de represiune şi viceversa':
Demn de menţionat este faptul că, fiecare
motociclist era complet echipat, inclusiv cu
mitralieră. Î n perioadele de linişte, motoci
. cliştii asigurau paza diferitelor obiective
stabilite de Prefectura Poliţiei Capitalei.
Serviciile de corespondenţă dintre diferi
tele organisme poliţieneşti ale Bucureştiului
erau asigurate de alte două secţii, formate din
câte 150 de ciclişti, care, în caz de necesita
te, se alăturau motocicliştilor, transformându
se în forţe de represiune.
Conducerea Poliţiei Capitalei nu a scăpat
din vedere rolul ce trebuia jucat de respecti
va instituţie in caz de război, creând în con
secinţă Serviciul pentru apărarea popu-

venţillor21.
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Î n pofida eforturilor depuse de conducerea
Prefecturii Poliţiei Capitalei, obiectivele
îndrăzneţe propuse pentru 1935 n-au putut fi
atinse nici in 1936, obstacolele intâmpinate
dovedindu-se de-a dreptul insurmontabile22.
Totuşi, anul următor a fost unul al trans
formărilor instituţionale, inclusiv pentru Poliţia
Capitalei, datorită Decretului Regal pentru
organizarea Ministerului Internelor, din 7
ianuarie.
Conform dispoziţiilor respectivului docu
ment, Ministerul de Interne avea menirea de
a conduce administraţia generală a ţării, de a
asigura paza ordinii publice şi siguranţa
statului, de a supraveghea şi controla autori
tăţile locale, în condiţiile fixate prin lege, de a
indruma, coordona şi armoniza acţiunile auto
rităţilor locale. De asemenea, prin acte
normative speciale, ministerul putea îndeplini
şi alte atribuţii.
Administraţia generală a respectivului
organism statal se compunea din: cea
centrală, cea exterioară şi instituţiile speciale
ataşate ministerului. Î n ceea ce o priveşte,
Prefectura Poliţiei Capitalei era parte a admi
nistraţiei centrale, alături de unele organe
centrale nerepartizate pe direcţii, de diferite
direcţii generale şi direcţii, de Inspectoratul
General al Jandarmeriei şi de Comandamen
tul pompierilor militari.
Graţie prevederilor Decretului din 7 ianua
rie 1936, poziţia Prefecturii Poliţiei Capitalei in
cadrul Ministerului de Interne era puternic
consolidată in raport cu celelalte organe poli
ţieneşti. Concret, pe teritoriul Municipiului
Bucureşti ea primea atribuţii similare cu cele
avute de Direcţia Generală a Poliţiei în cuprin
sul ţării. Mai exact, era v9rba de: "menţinerea
ordinii pubiice, prevenirea şi reprimarea
oricărei violări a legilor şi regulamentelor care
interesează ordinea publică şi siguranţa
statului, culegere de informaţii, precum şi
atribuţiile de poliţie judiciară, prevăzute de
lege'�
Prefectura Poliţiei Capitalei avea in frunte
un prefect, secondat de un secretar general şi
cuprindea: "a) Organe centrale nerepartizate
pe servicii; b) Şase servicii centrale cu 31
birouri; c) Servicii exterioare şi anume: corpul

În ceea ce le priveşte, serviciile centrale ale
prefecturii purtau următoarele denumiri: "1.
Serviciul poliţiei administrative; 2. Serviciul
poliţiei judiciare; 3. Serviciul poliţiei sodale şi
de informaţii; 4. Serviciul pentru controlul
populaţiei; 5. Serviciul pentru controlul stră
inilor; 6. Serviciul circulaţiei': Recare serviciu
era condus de câte un chestor, ajutat de un
şef de poliţie.
Serviciul poliţiei administrative a fost
structurat pe 7 birouri, după cum urmează:
"a) Biroul administrativ; b) Biroul procedurii;
c) Biroul personalului şi al mobilizării; d)
Biroul paşapoartelor; e) Biroul contabilităţii şi
casieria; f) Biroul arhivei; g) Biroul dactilo
grafelor':
Serviciul poliţiei judiciare cuprindea 5
birouri, şi anume : "a) Biroul identificării şi
dactiloscopiei; b) Biroul verificării şi al man
datelor; c) Biroul de urmăriri şi cercetări; d)
Birpul arhivei; e) Biroul dactilografelor'�
In componenţa serviciului poliţiei sociale
şi de informaţii se regăseau următoarele 6
birouri: "a) Biroul informaţiilor; b) Biroul miş
cărilor sociale; c) Biroul poliţiei moravurilor,
d) Biroul pentru triajul vagabonzi/ar, e) Biroul
arhivei secrete; f) Biroul dactilografelor':
Serviciul pentru controlul populaţiei
fusese divizat în 5 birouri: "a) Biroul pentru
controlul hotelurilor, hanurilor şi camerelor
mobilate; b) Biroul populaţiei; c) Biroul
pentru controlul personalului În serviciul parti
cularilor; d) Biroul arhivei; e) Biroul dactilo
grafelor':
Serviciul pentru controlul străinilor
avea doar 4 birouri: "a) Biroul vizelor şi con
travenţiilor; b) Biroul controlului certificatelor
dr. Nansen; c) Biroul arhivei; d) Biroul dacti
lografelor':
Tot 4 birouri consemnăm şi în cadrul
Serviciului circulaţie: "a) Biroul adminis
trativ central; b) Brigada mobilă; c) Biroul
arhivei; d) Biroul dactilografelor':
Conform prevederilor Decretului Regal,
Prefectura Poliţiei capitalei insuma 1 150 de
funcţionari, adică: un prefect, un secretar
general, un şef de cabinet, 1 1 chestori de
poliţie, 1 1 şefi de poliţie, 47 de comisari, 63
de comisari-ajutori, 17 şefi de birou, 22 sub
şefi de birouri, 186 de impiegaţi, 715 a g enţi

gardienilor, comisariate de circumscripţie şi
comisariate speciale':

de poliţie, un desenator, un secretar de
contencios, 4 fotografi, 2 Ingineri, 31 dactilo
grafe, 3 translatori, 2 cartografi, un telefonlst
şef, 12 tel efon işti , 5 curierl, 2 electricieni, 2
fotog rafi ajutori , un Intendent, un intendent
ajutor şi 7 şoferf2J,

Prin organe centrale nerepartizate pe ser
vicii se înţelegeau: "1. Cabinetul prefectului;

2. Controlul central; 3. Biroul reglstraturll şi al
expediţiei; 4. Biroul juridic; 5. Oficiul telefo
nic; 6. Laboratorul fotografic; 7. Intendenţa".

-
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unui regim dictatorial, Carol al II-lea, din
dorinţa de a-1 fideliza şi mai mult pe Gabriel
Marinescu faţă de proiectul său politic, a
decretat, la 5 ianuarie, asimilarea prefectului
Poliţiei Capitalei cu subsecretarii de stat,
legându-1 totodată direct de Ministerul de
Interne29,
Cultivând vanitatea lui Gabriel Marinescu,
prin afirmarea preeminenţei sale în raport cu
directorul general al D.G.P., dar şi cu ceilalţi
comandanţi de poliţie din ţară, suveranul îşi
asigura liniştea Capitalei cu prilejul abolirii
vechiului regim parlamentar-constituţional,
bazat pe pluripartidism şi pe respectarea
drepturilor fundamentale ale cetăţeanului.
Prin urmare, graţie acţiunilor preventive
întreprinse de către prefectul Poliţiei
Municipiului Bucureşti, lovitura de stat din
10/11 februarie 1938 şi etapele ulterioare ale
înfăptuirii "Noului Regim" s-au derulat pe teri
toriul Capitalei fără incidente demne de a fi
consemnate.

Unele dispoziţii ale Decretului nr. 4/7
ianuarie 1936 au fost modificate prin Decretul
nr. 2233/10 octombrie 1936, publicat în
"Monitorul Oficial " din 14 octombrie24, ratifi
cat prin lege la 26 ianuarie 19372s, dar ele nu
vizau în nici un fel Prefectura Poliţiei Capitalei.
Celor 1 150 de funcţionari din cadrul Poliţiei
bucureştene li se adăugau şi 2082 de gardieni
publici, dintre care 19 ofiţeri26, dar, cu toate
acestea, aparatul Corpului Gardienilor Publici
rămânea unul subdimensionat pentru un oraş
de aproape un milion de locuitori. Potrivit cal
culelor specialiştilor, Capitala avea un deficit
de cel puţin două mii de sergenţi de stradă
pentru a putea fi considerată apărată cores
punzător de orice tentativă de încălcare a
ordinii publice27,
Principala realizare a poliţiei bucureştene în
1937 a fost legată de terminarea lucrărilor la
noul său sediu, umbrită însă de nerezolvarea
problemelor devenite deja cronice: a citaţiilor
şi a constatării contravenţiilor2B,
În debutul anului 1938, pe fondul demară
rii preparativelor regale în vederea instaurării
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1. Endclopedia României, voi. 1, Statul, Bucureşti,
Imprimeria Naţională, 1938, p. 3 14-317.
* Comisia respectivă era compusă din: secretarul gene
ral al Ministerului de Interne ca preşedinte, directorul
general al Puliţiei; un director din minister şi un funcţio
nar superior de poliţie din cadrul D.G.P. Ei erau
desemnaţi de către ministrul de resort, la inceputul
fiecărui an. Atunci când se discutau propunerile de numiri
şi de înaintări la Poliţia Capitalei, comisia se completa şi
cu prefectul Poliţiei Municipiului Bucureşti.
2. Pentru conţinutul integral al legii, ve2i: lazăr
Cârjan, Istoria Poliţiei Române de la origini până in 1949,
Bucureşti, Editura Vestala, 2000, p. 336-364.
3. Arhivele Militare Române, in continuare AMR, Fond
Registrul Central Ofrţeri Activi Infanterie, voi. 9, f. 90recto; Anuarul funcţionarilor Prefecturei Poliţiei Munici
piului Bucureşti pe anul 1 938, Bucureşti, Tipografia
Poliţiei Municipiului Bucureşti, 1938, p. 21. În ceea ce
priveşte acest anuar, trebuie precizat faptul că, in pofida
caracterului său oficial, el conţine câteva escamotări ale
realităţii, dintre care, cea mai gravă este cea legată de
data accederii lui G. Marinescu in fruntea Prefecturii
Poliţiei Capitalei, 1 iunie 1930(sic!), menţionată probabil
pentru a demonstra opiniei publice că suveranul nu
jucase niciun rol in numirea temutului şi impopularului
poli�ist la conducerea instituţiei, acceptând doar
titularizarea sa, la 8 mai 1931 şi confirmarea definitivă in
funcţie, pe 24 noiembrie 1932. Pentru informaţii supli

Impresariat Silex, 1996, p, 203-204; Constantin
Gheorghe, Miliana Şerbu, Miniştrii de Interne ai României
(1862-2001), Bucureşti, Editura Ministrului de Interne,
2001, p. 131-132; Idem, Miniştrii de Interne (18622007): mică enciclopedie, Bucureşti, Editura Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, 2007, p. 267-269.
4. O nouă conducere a Poliţiei Capitalei, in "Poliţia
modernă'� anul V, nr. 51-52, mai-iunie 1930, p. 2.
5. Aorin Şinca, Istoria Poliţiei Capitalei (sec. XVIII1949), Bucureşti, RCR Editorial, 2012, p. 393.
6. Vasile Bobocescu, Momente din istoria Ministerului
de Interne, voi. I, 1821- 1 944, Bucureşti, Editura
Ministerului de Interne, f. a, p. 200-201; Lazăr Cârjan,
op. dt., p. 240.
7. Ordin circular al prefectului poliţiei Capitalei cu

privire la educaţia, ţinuta şi executarea serviciului de
către gardienii de oraş din Bucureşti, in " Poliţia
modernă", anul V, nr. 56, octombrie 1930, p. 16.
8. Petre Ionescu-Muscel, Prefectul Poliţiei Capitalei
Bucureşti. D-1 Gabriel Marinescu, in "Politia modernă'�
anul VI, nr. 68, octombrie 1931, p. 1.
9. Un plan de lucru la Prefectura Municipiului.

Declaraţiile d-lui colonel Gabriel Marinescu, prefectul
Poliţiei Cap;talei, in "Cronica Poliţiei", anul I, nr. 1, aprilie
1931, p. 13-14.
10. Pentru detalii, vezi: Aorin Şinca, op. dt., p. 406410.
1 1 . Ibidem, p. 410-413; Idem, Din istoria poliţiei
române, voi. I, Între onoare şi obedienţă, Bucureşti,
Tipografia RCR Print, 2006, p. 222-223-

mentare referitoare la biografia lui Gabriel Marinescu,

vezi şi : Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guverne şi guvernanţi
(1916-1938), B ucureşti , casa de Editură, Presă şi

12.

Prefectura Poliţiei Municipiului Bucureşti, Activi-

99

www.cimec.ro / www.mncr.ro

AUREUAN CHISTOL
tatea pe anul 1934, Bucureşti, 1935, p. 12-13.

23. Pentru conţinutul Integral al Decretului nr. 4/7 ian
uarie 1936, vezi: C. Hamangiu (fondator), Codul General
al României. Coduri, legi şi regulamente, voi. XXIV,
partea I, 1936, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile
Statului, Imprimeria Centrală, 1936, p. 2S5-283.
24. Idem, Codul General al României, voi. XXl\1,
partea a II-a, Legi, Decrete Legi şi Regulamente,
cuprinzând a doua parte din legislaţiunea anului 1936,
Bucureşti, Monitorul Ofidal şi Imprimeriile Statului,
Imprimeria Centrală, 1937, p. 482-484.
25. Idem, Codul General al României, voi. XXV, partea
I, Coduri, Legi şi Regulamente, cuprinzând prima parte
din legislaţiunea anului 1937, Bucureşti, Monitorul Oficial
şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală, 1938, p. 3637.
26. Prefectura Poliţiei Municipiului Bucureşti, Activi

13. Gabriel Marinescu, Ion Modreanu, Constantin
Buruiană, Aspecte din vieaJa Poliţiei capitalei, Bucureşti,
Editura Eminescu, 1936, p. 227-229; Vasile Bobocescu,
op. cit., p. 19S; Lazăr Cârjan, op. cit., p. 242; Florin
Şinca, Din istoria .., voi. I, p. 360; Idem, Istoria Poliţiei
capitalei, p. 418.
.

14. Prefectura Poliţiei Municipiului Bucureşti, Activi
tatea pe anul 1 933. Date statistici, dificultăţi, remedii,

Bucureşti, 1934, p. 3-13.
15. Ibidem, p. 65.
16. Idem, Activitatea pe anul 1934, Bucureşti, 1935,
p. 51.
17. Pentru o analiz� comparativ�, vezi: Florin Şinca,
Din istoria Poliţiei Române, voi. I, p. 36S; Idem, Istoria
Poliţiei capitalei, p. 439440.
18. Prefectura Poliţiei Municipiului
Bucureşti,
Activitatea pe anul 1 934, p. 53.
19. Ibidem, p. 15-18; Gabriel Marinescu, Ion
Modreanu, Constantin Buruiană, op. cit., p. 183-193.
20. Pentru detalii, vezi: Prefectura Poliţiei Municipiului
Bucureşti, Activitatea pe anul 1935, Bucureşti, Tipografia
Prefecturii Poliţiei Municipiului Bucureşti, 1936, p. 3-8;
Florin Şinca, Din istoria , voi. 1, p. 223-226; Idem,
Istoria Poliţiei capitalei, p. 42�30.
21. Prefectura Poliţiei Municipiului Bucureşti,
Activitatea pe anul 1935, p. 8-1 1 .

tatea Prefecturii Poliţiei Municipiului Bucureşti pe anul
1936, p. 33.
27. C. Var1an, Apărarea capitalei, in ftRevista Poliţiei ",

anul XV, ianuarie-februarie 1937, p. 2-3.
28. Prefectura Poliţiei Municipiului Bucureşti,
Activitatea pe anul 1937, Bucureşti, 1938, p. 5-7.
29. C. Hamangiu (fondator), Codul General al
României, voi. XXVI, partea I, Coduri, legi, decrete-legi şi
regulamente, cuprinzând prima parte din legislaţiunea
anului 1938, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile
Statului, Imprimeria Centrală, 1938, p. 3.

...

22. Idem, Activitatea Prefecturii Poliţiei Municipiului
Bucureşti pe anul 1936, Bucureşti, Tipografia Poliţiei

Capitalei, 1937, p. 3-7.

100

www.cimec.ro / www.mncr.ro

ANGVSTIA 16, 2012, Istorie - Sociologie, pag . 1 0 1-1 1 6
A

FILE DIN ISTORIA TEATRULUI ROMANESC DIN
TÂRGU-MUREŞ ŞI ÎMPREJURIMI
Lector univ. drd. Magda FLOREA, Praf. Doina PANĂ

Cuvinte cheie: teatru, companii româneşti, Târgu-Mureş, Transilvania
Key words: theatre, Romanian company, Târgu-Mureş, Transylvania
Abstract

During its 50 years of existence, the Romanian theatre company in Tg. Mureş has worked along with the Hungarian
one, under the umbrella of intercultural communication. Romanian directors worked with Hungarian actors and vice
versa, Romanian actors starred in Hungarian plays and the other way around, Romanian playwrights were explored in
the Hungarian section and vice-versa. The two theatres have benefited from each other's innuence, each retaining its
authenticity. Inter-culturalism is the only way to walk together, while trying to become friends again, overcoming histo
ric traumas, providing a role model for the whole Transylvanian society.

Investigarea ştiinţifică a civilizaţiei transil
vănene relevă, în cele din urmă, acel adevăr
incontestabil că, în menţinerea şi afirmarea
identităţilor culturale şi naţionale, cultura
deţine un loc de covârşitoare importanţă.
Afirmaţia este valabilă pentru întregul terito
riul multicultural şi multietnic al Transilvaniei,
dar ea capătă cu siguranţă un accent deose
bit atunci când ne referim la ţinuturi în care,
datorită unor împrejurări specifice, locale,
românii au fost supuşi unor tendinţe mai
accentuate de deznaţionalizare. Este şi cazul
arealului mureşean al Văii Superioare a Mure
şului, deci şi al oraşului Târgu-Mureş, asupra
căruia se va focaliza investigaţia noastră.
Complexitatea fenomenului circumscris
doar oraşului amintit, în situaţia în care, în
perioada care face obiectul demersului de
faţă, nici nu au existat instituţii teatrale stabi
le şi permanente, este dificil de analizat fără
situarea lui în contextul provincial, mai întâi,
şi apoi în cel al proximităţii imediate, adică a
judeţului, în configuraţia administrativă de azi.
De la inceput se impune o precizare,
aceasta neavând nici o tangentă cu vreo teză
marxistă, şi anume aceea că i nteresul
românilor şi al celorlalte etnii de pe teritoriul
transilvan pentru cultură naţională, inclusiv
pentru teatru, este determinat socio-econo
mic şi impulsionat de afirmarea unei burghe
zii locale, formată din avocaţi, funcţionari de
bancă, preoţi, învăţători, comercianţi etc. Pe
de altă parte, situaţia precară a majorităţii
populaţiei româneşti rurale, in special, a
determinat, bunăoară, o receptare relativ
târzi e a ._Apelului către publicul român'� d e
exemplu, lansat in aprilie 1870, in revista

naştere) şi Iosif Vulcan, in scopul înfiinţării
unui "fond pentru teatrul naţional român " l .
Conştienţi de rolul şi forţa teatrului in menţi
nerea şi afirmarea conştiinţei naţionale a
românilor din Transilvania, premiză a realiză
rii depline a unităţii naţionale, considerând ca şi ctitorii teatrului românesc din Muntenia
şi Moldova - că teatrul trebuie să fie o tribu
nă de luptă şi de educaţie patriotică, aceştia
scriau: ''Teatrul naţional nu are rolul de a
servi numai loc de distracţiune; ci misiunea sa
este d-a fi o adevărată şcoală de cultură
naţională, in care sublima melodie a limbii
noastre sonore are să Încânte pe aceia, carii
ar mai desconsidera dulceaţa acestei limbe, şi
În care exemplele de bravură strămoşească
au să inspire pe strănepoţi de asemenea
virtuţi!':
Realizarea unei istorii a fenomenului tea
tral, în cazul nostru a teatrului târgumureşan,
trebuie să pornească de la ideea că noţiunea
de teatru nu semnifică pur şi simplu doar o
piesă rostită in faţa unui public. Piesa vine din
zona unei anumite spiritualităţi, aducând cu
sine expresia unei individualităţi prin care
vorbeşte succesiunea istorică a fenomenului
cultural. Teatrul, ca atare, nu înseamnă doar
piesa, aşa cum este scrisă de autor, după cum
nu înseamnă nici clădirea in sine, nici actorii,
nici regizorul, ci înseamnă mai mult decât
toate o relatie spirituală, o artă mai comple
xă, căci ea presupune impletirea, îndeosebi în
spaţiul transilvan, a unor experienţe, a unor
conţinuturi sufleteşti diferite şi diverse, expri
mate intr-o manieră personală, a fiecărui
participant la reprezentatie, da r şi într-o
modalitate comu nă, diferenţiat� de celelalte

"Familia" de către Iosif Hodoş (mureşean prin

provincii istorice ale României.
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În acest sens, referindu-ne la rolul deter
minant al istoriei, etnologiei şi culturii în
dinamica fenomenului teatral din Transilvania,
putem vorbi de un teatru românesc, cu
specific rezultat din însuşirile spirituale ale
românilor din acest areal geografic, aşa cum
trebuie să vorbim de un teatru maghiar sau
de unul german, cât şi de interferenţele fireşti
dintre ele. Dar, dacă teatrul este o relaţie
spirituală, deci şi de comunicare interetnică,
în cazul nostru, totuşi trebuie subliniat faptul
că în ciuda tuturor sincronizărilor, influenţelor
şi paralelismelor, culturile naţionale de pe
cuprinsul Ardealului nu s-au topit una în alta,
fiecare păstrându-şi specificul inconfundabil.
Pentru românii din Transilvania, teatrul n-a
reprezentat niciodată un divertisment. Înain
te de toate el a fost un argument de limbă
românească, fiind jucat pentru a se afirma
latinitatea, chiar şi primul spectacol cult, cel
din 1755, d esfăşurându-se sub semnul
"Romei eterne ".
Vremea Astrei braşovene, a demersurilor
făcute în Parlamentul budapestan pentru un
" teatru naţional" românesc, înfiinţarea

zat reprezentaţiile la Reghin, la sfârşitul
anului 1874 şi începutul lui 1875. Baciu
Muntenescu conducea o trupă formată din
Vasile Filip şi Ioan Găvruş, studenţi (jurişti) ai
universităţii clujene şi domnişoara Maria
Ceontea, cu toţii diletanţi. Corespondentul
unei publicaţii maghiare adăuga că, atât fami
liile "intelighenţiei" române, cât şi cele săseşti
şi maghiare, au dat o dovadă frumoasă de
însufleţire faţă de cauza nobilă (spectacolele
fiind date în scop filantropic) şi de iubire de
oaspeţi, primindu-i prieteneşte, iar pe actorii
amatori copleşindu-i cu recunoştinţăJ. După
ceva mai bine de u n deceniu, "Gazeta
Transilvaniei" ne informează despre alte
reprezentaţii de teatru la Reghin4.
O dată cu tipărirea Anuarului Societăţii,
începând din 1898, dispunem de informaţii
mai complete şi mai precise despre mişcarea
teatrală mureşană. În primul rând, remarcăm
prezenţa activă a protopopului târgmureşan
Nicolae Măneguţiu la Adunările generale ale
Societăţii, de la Orăştie, din 1897 şi de la
Sălişte, din 1899, ca şi activitatea de atra
gere de membri, desfăşurată de către Ariton
M. Popa. Remarcăm, de asemenea, că la
Adunarea generală de la Abrud au sosit tele
grame şi aderenţe şi din Târgu-Mureş. Tot în
aceeaşi perioadă, constatăm răspândirea
"Bibliotecii teatrale� editată de Societate şi în
părţile mureşene.
Între anii 1899-1906, numărul reprezenta
ţiilor teatrale oferite românilor din judeţul
Mureş (în configuraţia sa administrativă
actuală) a crescut într-o manieră considerabi
lă, numărul acestora dovedind rolul important
pe care 1-a avut Societatea în stimularea inte
resului pentru teatru, îndeosebi în mediul
rural. caracterul popular al teatrului se reflec
tă şi în repertorius.
Tot atât de semnificativă, în această peri
oadă, a fost şi aderarea a zeci de mureşeni la
activitatea Societăţii pentru fond de teatru
român6. Creşterea numărului membrilor
Societăţii şi al simpatizanţilor ei, amplificarea
preocupărilor pentru teatrul românesc, inten
sificarea activităţii de promovare, au făcut
posibilă înfiinţarea unor astfel de comitete şi
pe teritoriul judeţului Mureş7.
Drept recunoaştere a creşterii interesului
pentru teatru al românilor reghineni, în anul
1910, Adunarea generală a Societăţii s-a ţinut
la Reghin, între 1 5/28-1 6/29 august. Cu oca

Societăţii pentru un fond de teatru românesc
În Ardeal, cu zeci de filiale, cu sute de actori

diletanţi, cu un organ publicistic, revista
Familia ", toate la un loc reprezintă cea mai
"
amplă mişcare pentru teatru naţional cunos
cută în istoria scenei româneşti. Nu era spec
tacol fără manifestaţii " poporane'� La rampă,
spectatorului i se înfăţişau portul românesc,
limba literară, repertoriu a utohton, idei
politice.
Aşa se explică de ce, în decembrie 1919,
când se hotărăşte deschiderea la Cluj a celui
de al patrulea Teatru Naţional al ţării întregi
te, sute şi sute de care au afluit spre capitala
simbolică a ţinutului. Ţărani, coborâţi parcă
de pe Columnă, cu şerpar, zeghe şi opinci
s-au aşezat în elegantele staluri ale teatrului
lor, cu siguranţa celor care se aşează în casa
lor.
Potrivit datelor de care dispunem până în
prezent, incomplete, însă, primele spectacole
de teatru românesc au avut loc în părţile
mureşene, la sfârşitul anului 1874, când Ioan
Baciu Muntenescu, iniţiatorul "SOcietăţii dile
tanţilor teatrali" din Cluj, plănuise, încă din
luna ma rti e a amintitului an, o " escursiune
prin părţile" Transilvaniei locuite de români.
Cu acest prilej, el urma să d ea
in tot
locul. . . vro trei reprezentaţiuni", dintre care
una in beneficiul Societă�i pentru fond de
teatru2. Din acest p roiect ştim că s-au reali,,

zia acestei adunări, s-a hotărât o su bvenţi e
anuală de 30.000 coroane pentru o trupă
a m bu l a n tă cu 10-12 artişti profesionişti . În

102

www.cimec.ro / www.mncr.ro

File din istoria teatrului românesc din Târgu-Mureş şi Împrejurimi

acest context, preşedintele Ioan Mihu se
exprima că "noi nu avem nevoie de un teatru
in care să se facă artă pură sau artă pentru
artă, nici un teatru pentru distracţii uşoare.
Teatrul nostru trebuie să fie o şcoală, un
templu, un cămin, un altar pentru luminarea
minţilor şi Întărirea inimilor, Într-o limbă dulce
românească " s .
Sămânţa aruncată de Societate pe solul
roditor al judeţului Mureş a dat, la rândul ei,
rod, în sensul că numărul membrilor a crescut
în permanenţă, iar comitetele, între care cel
din Reghin, într-un mod deosebit, "s-au achi
tat de datorinţa ce li s-a impus'� Comune ca
Milaş şi Satul-Nou "escelează În reprezentaţii
reuşite, foarte cercetate " 9. Numărul specta
torilor creşte şi el. Î n 1 912, spre exemplu, la
o "producţiune teatrală " organizată la
Târnăveni, cu ocazia unei acţiuni a Astrei,
numărul participanţilor s-a ridicat la 70.
Dacă, până la sfârşitul secolului al XIX-lea,
reprezentaţiile teatrale româneşti au avut un
caracter ocazional, susţinute fiind de trupe de
"diletanţi'� ajutate, din punct de vedere
material, de către Societăţile iubitorilor de
teatru, în primele decenii ale secolului al XX
lea, s-a născut ideea unui teatru permanent şi
institutionalizat.
Până la Unire, românii din Târgu-Mureş nu
au fost vizitaţi de nici o trupă ambulantă, iar
până în deceniul al IV-lea al secolului trecut,
oraşul nu a avut nicio trupă românească de
artă dramatică, mişcarea teatrală românească
fiind prezentă, după Unire, doar prin turneele
altor teatre din ţară, îndeosebi venite din
capitală sau de la Clujto.
"De mult se simţea lipsa unui Teatru
Românesc scria o gazetă locală - care să
activeze permanent la Tg. -Mureş, În acest
oraş unde veacuri de-a rândul limba, cultura
şi ori ce manifestare românească, au fost per
secutate şi Împiedicate În dezvoltarea lor" ll .
Pentru realizarea acestui deziderat, aşa
cum spune în continuare sursa invocată, şi-au
conjugat eforturile "doi buni români'� respec
tiv primarul Emil Dandea şi Maximilian Costin,
directorul Conservatorului de muzică. Pentru
a asigura condiţii prielnice unui teatru stabil,
primăria municipiului a acordat suma de
100.000 lei pentru modificarea şi amenajarea
scenei din Sala Mare a Palatului Culturii cu
toată tehnica necesarău. Pentru permanen
tizarea teatrului, a fost constituit comitetul
,;Teatrului municipal" în care "membri distinşi
-

din societatea românească locală, se strădu

iesc din pură dragoste de art�, s� susţin�

această operă culturală atât de Însemnată
pentru oraşul Târgu-Mureş" B. Pentru iniţierea
publicului în activitatea teatrală, direcţiunea
Conservatorului 1-a desemnat pe profesorul
Gh. Bronzetti să ţină conferinţe despre teatru
şi expresie şi despre teatru şi cinematograf.
Totodată, pentru promovarea artei dramatice
şi a vorbirii, primăria 1-a autorizat pe praf.
Gheorghe Chirvăsuţă să organizeze o serie de
cursuri despre teatrul sătesc cu elevii Şcolii
Normale, viitorii institutori din mediul rural14•
Clasa de Artă Dramatică a Conservatorului,
condusă fiind de profesorul Gheorghe
Chirvăsuţă (1898-1976)15, a luat fiinţă în anul
şcolar 193+1935, la împlinirea unui secol de
la crearea, în cadrul Societăţii Filarmonice din
Bucureşti, a primei şcoli de muzică vocală,
de declamaţie şi de literatură. Gheorghe
Chirvăsuţă era absolvent al Conservatorului
din Iaşi şi avea, la momentul înfiinţării cate
drei de specialitate, 12 ani de activitate
artistică pe scenele teatrelor din Cernăuţi,
Craiova şi a unor teatre particularetG. Î nce
pând cu acel an, Conservatorul se va numi, o
vreme, Conservatorul de muzică şi dicţiuni al
municipiului Târgu-Mureş.
Programa şcolară pentru clasa de actorie şi
declamaţie, aşa cum se numea noua discipli
nă de studiu, a fost întocmită chiar de condu
cătorul cursului, fiind structurată pe patru ani
de studiu.
Cu cunoştinţele şi deprlnderile formate, cei
35-40 de elevi adulţi şi tot atâţia copii au
început, acum aproape 8 decenii, primele
spectacole de teatru în Târgu-Mureş, supli
nind, atât cât se putea, turneele teatrelor din
Bucureşti, Cluj, Iaşi, Craiova etc., care ajun
geau, totuşi, destul de rar aici.
Prima manifestare publică a clasei de
declamaţie, secţia copii, s-a produs deja în
luna martie 1935, sub patronajul doamnei
Eugenia general Teodorescu, cu "Grădina lui
Moş Toma'� distribuţia fiind formată din elevi
cu vârsta între 5-10 ani. La reuşita spectaco
lului au concurat şi elevii instrumentişti de la
clasa de coregrafie, care "au dansat menue
tul În costumele din secolul al XVII-Iea'17.
Gazeta nu uita să amintească adevărul că "se
cuvine să amintim că această clasă s-a înfiin
ţat la Conservator prin stăruinţa direcţiunei,
susţinută de Dl. primar Emil Dandea, care va
Înscrie astfel /a activul său Încă o realizare de
mare interes cultural În acest oraş':
La sfârşitul anului 1936, d irecţi unea Conser
vatorului anunţa că, În scu rt timp, oraşul
va avea, saptamânal, re prezentaţii teatrale
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româneşti. Pentru alcătuirea distribuţiei şi a
repertoriului, primăria se angaja, ca, pe lângă
talentele existente la Conservator, să mai
aducă şi alţi artişti. "Reprezentaţiile ce vor
avea loc la Tg. - Mureş -consemna presa loca
lă se vor da şi la Reghin şi la Topliţa, astfel
Încât viaţa culturală românească se va Învio
ra şi in aceste centre din judeţ" 1a .
Teatrul "permanent" şi-a deschis stagiu nea
"
"cu incredere şi curaj in seara zilei de 1 1
ianuarie 1937, cu piesa "Răzvan şi Vidra'� de
B.P. Haşdeu, jucată de o distribuţie formată
din profesori şi elevi. Premiera a reprezentat
un adevărat succes de public, teatrul inaugu
rându-şi prima stagiune sub cele mai bune
auspicii. Trupa de actori din Târgu-Mureş a
susţinut spectacole şi la Mediaş, Reghin,
Gurghiu, Teaca, Topliţa, Luduş, constituindu
se într-un excelent ambasador al culturii
româneşti19.
Unii dintre elevii Conservatorului din Târgu
Mureş au devenit nume marcante în viaţa
artistică românească de mai târziu, actori,
manageri sau educatori. Dintre aceştia,
amintim pe: George D. Loghin, prorector şi
profesor la Academia de Artă Teatrală şi
Cinematografică din Bucureşti, Dorina Ghibu,
actriţă a Teatrului Naţional din Cluj, Doina
Pop, actriţă şi profesoară de pian ş.a. Tot în
acest context trebuie amintit şi Maximilian
Costin2o, directorul, care, în 1937, a ajuns
administratorul Operei Naţionale din
Bucureşti, locul său, la Târgu-Mureş, fiind luat
de Gheorghe Onciul, fost director al
Conservatorului din Cernăuţi21,
La distanţă de aproximativ un sfert de
secol, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.
484/1962 se instituţionaliza teatrul românesc
prin înfiin�area Secţiei române a Teatrului de
Stat Târgu-Mureş, care va functiona în conti
nuare ca teatru dramatic cu două secţii. După
fondarea Teatrului Secuiesc, în 1946, decizia
înfiinţării unui teatru românesc in Târgu
Mureş, pe atunci capitală a Regiunii Mureş
Autonomă Maghiară, pe lângă semnificaţia
politică, răspundea şi unei necesităţi culturale
reale: ponderea populaţiei româneşti a oraşu
lui, care, imediat după război era majoritar
maghiară, crescuse simţitor. Românii aveau şi
e i nevoie de instituţii cu ltu ra l e care să-i repre
zinte, iar, pe de altă parte, pe teritoriul de
atunci al reg i uni i exista o populaţie covârşitor

mergătoare evenimentului şi chiar după au
abordat şi problema existenţei unui teatru
independent din punct de vedere al manage
mentului cultural-administrativ şi al unui local
adecvat separat de cel al trupei maghiare.
Realitatea era că, în Târgu-Mureş, nu exista,
pe atunci, nicio clădire de teatru, teatrul
secuiesc funcţionând în Palatul Culturii, folo
sind scena improvizată a Sălii Mari a aces
tuia, ca Joc de desfăşurare a spectacolelor
teatrale. Factorii de conducere şi decizie de la
vremea respectivă au considerat că coexis
tenţa, temporară, in aceeaşi clădire impro
prie, a teatrului maghiar cu cel românesc, ca
fiind mult mai avantajoasă în situaţia unei
conduceri unice.
De altfel, colectivul secţiei maghiare actorii, tehnicienii, funcţionarii, muncitorii i-au primit cu multă căldură şi entuziasm pe
colegii lor, între cele două secţii statornicindu
se, la început, relaţii foarte bune, exemplare
chiar pentru convieţuirea liniştită a celor două
etnii locuitoare a oraşului22,
Noua secţie era formată, în majoritate ei,
din actori foarte tineri, proaspăt absolvenţi ai
Institutului de Artă Teatrală şi Cinematogra
fică "I.L.Caragiale" (IATC) din Bucureşti23. Î n
cartea sa de amintiri, Szekely kărvasut
(Circuitul secuiesc), Tompa Mik16s, directorul
de atunci al Teatrului secuiesc, povesteşte
cum a fost el, personal, la repartiţia din 1962,
care a dus la înfiinţarea sectiei române. "La
Înfiinţarea secţiei române mă frământam cum
să alcătuiesc trupa. Exista o clasa de absol
venţi considerată extraordinară, clasa
Beligan. Am cerut Ministerului să-mi dea mie
toată clasa, să pot depăşi greutăţile inceputu
lui. Ei aveau deja patru spectacole realizate În
ultimul an de şcoală, acestea puteau fi jucate
şi la Târgu-Mureş. Mi-au promis. M-am pre
zentat la repartiţie /. . ./ Degeaba promiteau
directorii marea cu sarea, singurul criteriu
era: cât mai aproape de Bucureşti /. . ./ Din
fericire, la un moment dat porneşte avalanşa.
"
" Târgu-Mureş - spune hotărât un absolvent.
Şi dintr-o dată Târgu-Mureş a devenit o ade
vărată modă, s-au ocupat cele treisprezece
locuri aprobate" 24.
Ansamblul târgumureşan s-a maturizat în
anii în care ambele secţii au coabitat din
punct de vedere cultural, când s-a creat o
adevărat� comu n i u ne sufletească, dar care,
se pare, nu a avut o existentă prea îndelun
gată25, La fondarea secţiei române, în 1962,
colectivul acesteia "a adus in teatrul de la
Târgu Mureş un suflu nou. Trecuseră 16 ani

-

românească, căreia îi trebuia un cadru
adecvat care să-i asigure accesul la arta
profesionistă.
Discuţiile care au avut loc în pe rioada pre-

-
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de la înfiinţarea scenei târgumureşene; Între
timp, arta teatrală cunoscuse pe plan mondial
o spectaculoasă evoluţie, iar mişcarea teatra
lă românească se Înscrisese cu rezultate
remarcabile in concertul artei teatrale univer
sale. Cum era şi firesc, Bucureştiul, capitala
ţării se Împărtăşise cel mai amplu din Învăţă
mintele acestor realizări, acolo se concentra
seră cele mai numeroase personalităţi frunta
şe ale vieţii noastre teatrale, acolo avuseseră
loc cele mai semnificative, mai autentice, mai
valoroase mutaţii În planul Înnoirilor artistice.
Tinerii actori ai secţiei române crescuseră şi
se formaseră in acest climat efeNescent, de
căutare a noului, fuseseră martorii realizării
unor spectacole de amplu răsunet, care modi
ficaseră şi lărgiseră optica noastră despre
noţiunea de realism În artă/. . ./ Primele sta
giuni ale secţiei române au fost dominate de
insuffeţirea juvenilă a Începutului, de sponta
neitatea şi farmecul acestor (încă) Învăţăcei
Într-ale teatrului, trăsături de care s-au con
taminat şi "bătrânii" trupei /.. ./ Experienţa
colegilor mai vârstnici, exemplul unor valo
roase spectacole realizate În acei ani la secţia
maghiară, colaborarea cu câţiva regizori de
mare talent şi cu simţ pedagogic (in primul
rând cu Gheorghe Harag şi Mihai Dimiu),
ochiul mereu atent şi grijuliu al maestrului
Mikl6s Tompa şi Încurajările acelui "monstru
sacru " al scenei târgumureşene care a fost
eminentul actor, regizor şi dascăl Gyorgy
Kovcks au fost hotărâtoare in acest sens" 26,

Î mpletirea experienţei cu teribilismul,
uneori benefic, al tinereţii, la care se adaugă
verticalitatea actului de conştiinţă al profesio
niştilor care gestionau actul de cultură teatra
lă din Târgu-Mureş au generat exprimări de
autentice valori, cu puţine derapaje spre
concesii făcute ideologiei vremii. A fost epoca
care a putut oferi spectatorilor un repertoriu
aproape necenzurat, secţia maghiară putând
aborda o diversificată paletă culturală, care
n-ar fi fost accesibilă nici chiar unei scene
româneşti . Î n afara traducerilor unor piese
româneşti, impuse şi jucate de nevoie, se
juca aproape orice.
Referitor la evolu�a instituţională, eforturile
şi realizările depuse şi succesele obţinute în
anii care au urmat, au fost apreciate, recu
noscute şi încununate prin acordarea, prin
Decretul Prezidenţial nr. 280 din 16 octombrie
1978, a titlului de Teatru Naţional 27.
La sfârşitul stagiunii 1996/1997, în urma
concu rsul u i organizat de Ministerul Culturii, în
funcţia de director-general a fost numit tea-

trologul Zena Fodor care, timp de 23 de ani
îndeplinise funcţia de secretar literar al
Teatrului Naţional, apoi 6 ani de director al
Teatrului pentru copii şi tineret Ariel". La pro
"
punerea acestuia, Ministerul Culturii a apro
bat "personalizarea" Teatrului Naţional.
Astfel, începând cu data de 15 august 1997,
Secţia română poartă denumirea de Teatrul

Naţional Târgu-Mureş - Compania " Liviu
Rebreanu'� iar Secţia maghiară pe cea de
Teatrul Naţional Târgu-Mureş - Compania
"Tompa Mik16s'� teatrul din Târgu-Mureş fiind
singurul din ţară care funcţionează cu două
secţii.
Construirea unei noi clădiri care să ofere
un spaţiu adecvat spectacolelor şi repetiţiilor
devenise o necesitate. Î n 1965, la Congresul
al IX-lea al Partidului Comunist Român, se ia
hotărârea construirii a trei teatre în ţară :
Teatrul Naţional din Bucureşti, Teatrul
Naţional din Craiova şi Teatrul Naţional din
Târgu-Mureş.
Pentru clădirile de teatru, aprobate la
amintitul congres al P.C.R., fondurile de inves
tiţii necesare au fost votate şi aprobate de
MAN în bugetul de stat şi eşalonate pe anii
stabiliţi pentru durata construcţiei. Odată
acestea aprobate, au început căutările pentru
identificarea şi stabilirea locului şi a proiec
tanţilor pentru noul monument de arhitectu
ră, artă şi cultură . Proiectul modernei clădiri a
fost realizat de arhiteqii Constantin Săvescu,
ca şef de proiect, având colaboratori pe
Mihaela Savu şi Vladimir Slavu, pentru care,
în 1973, au primit premiul Uniunii Arhitecţilor
din România.
Clădirea Teatrului Naţional din Târgu
Mureş, din Piaţa Teatrului nr. 3, poate fi con
siderată, fără nicio exagerare izvorâtă din
patriotism local, printre cele mai importante şi
reprezentative edificii nu numai din oraş, dar
şi din ţară.
Inaugurarea noului edificiu, la 13 octom
brie 1973, a avut loc, conform uzanţelor
timpului, cu un spectacol de gală dedicat
glorificării Partidului Comunist Român şi a lui
Nicolae Ceauşescu, prezent la festivitate.
De-a lungul celor 66 ani de existenţă,
Teatrul din Târgu-Mureş a avut în fruntea sa
profesionişti dedicaţi trup şi suflet artei
dramatice, care au dus instituţia pe cele mai
înalte trepte ale performanţei, lucru recunos
cut şi a preciat atât la nivel local cât şi naţio
nal şi internaţional. Numărul relativ mic al
acestora demonstrează stabilitatea Instituţiei
bilingve prin statornicirea, in primul rând, a
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unor relaţii prieteneşti, de stimă şi preţuire
reciprocă, de înţelegere a misiunii pe care o
avea fiecare secţie în faţa conaţionalilor pe
care îi reprezenta. Lista directorilor îi cuprin
de pe cunoscutul actor şi regizor Tompa
Mikl6s, pe Kovats Istvân, Galfalvi Zsolt, T6th
Tamas, Csorba Andrâs, Iulius Moldovan, Dan
Alexandrescu, Romeo Pojan, Romulus Feneş,
Mihai Gingulescu, Serafim Duicu, Cornel
Popescu, Zena Fodor ş.a., secondaţi, ca
directori adjuncţi, de personalităţi la fel de
proeminente precum : Mihai Raicu, George
Teodorescu, Harag Gyorgy, Kincses Elemer
ş.a. O parte dintre aceştia au trecut în lumea
umbrelor, dar amintirea lor va rămâne pentru
totdeauna în voluminoasa carte de istorie a
teatrului târgumureşan, ca punct de referinţă
pentru tânăra generaţie şi nu numai.
Revenind la începuturi, din analiza reperto
riului abordat, al valorii artistice a trupei şi a
regizorilor care au montat pe scena teatrului
românesc din Târgu-Mureş, de-a lungul celor
50 de ani de existenţă, putem împărţi
segmentul temporal, bineînţeles după opinia
noastră, în câteva perioade definitorii şi
anume:

încurajare le adresa colegilor săi romam ş1
artistul poporului Kovâcs Gyorgy, care avea
convingerea că strădania lor artistică, scopu
"
rile pentru care militează şi realizările ce
le vor obţine vor influenţa rodnic mişcarea
teatrală nu numai in oraşul nostru, ci şi in
intreaga ţară'�
În sfârşit, reputatul critic teatral Zsolt
Galfalvi scria, într-o succintă relatare a ceea
ce el numea "o semnificativă imbogăţire a
"
culturii noastre teatrale - că "tinerii artişti au
păşit pe scenă intr-o atmosferă sărbătoreas
că, iar primirea călduroasă, aplauzele la
scenă deschisă au dovedit faptul că specta
torii i-au primit În inimile lor pe aceşti artişti
aflaţi la Început de drum şi care, Împreună cu
colegii lor de la secţia maghiară, intr-o fră
ţească şi strânsă colaborare, vor creşte, fără
ndoială, renumele Teatrului de Stat din
Târgu-Mureş" 29.
La sfârşitul primei stagiuni, tinerii actori
târgumureşeni şi-au exprimat dorinţa de a
participa la cel de al IV-lea concurs republican
al tinerilor artişti, care era programat în
perioada 21-27 decembrie 1962. Pentru acest
eveniment, regizorul Mihai Raicu a pregătit, în
mare grabă, piesele Hei,oameni buni! de
William Saroyan şi Trei povestiri care merită
să fie povestite de Osvaldo Dragun. Timpul
foarte scurt aflat la dispoziţia protagoniştilor,
nu le-a permis acestora aprofundarea roluri
lor şi construirea unor personaje viabile, fapt
care a condus la cronicile nefavorabile scrise
de Ilie Rusu în revista ,,Teatru''3o. Cu toate
aceste minusuri, actorul Vasile Vasiliu a fost
distins de juriu cu o menţiune de interpretare,
deschizând, astfel, şirul distincţiilor, pe care le
vor cuceri, de-a lungul vremii, actorii români
din Târgu-MureşJl ,
Referindu-se la prima premieră a stagiunii
1963-1964, respectiv Şeful sectorului suflete
de Al. Mirodan, avându-1 ca regizor pe Eugen
"
Mercus cronicarul revistei "Teatru , Mira Iosif,
remarca o evoluţie vizibilă în arta actoriceas
că a tinerilor interpreţi de la Târgu-Mureş,
amintind, printre altele că "În transcripţia
scenică a echipei de la Tg.-Mureş, piesa lui
Mirodan se luminează dintr-un unghi neaş
teptat/ . ./. Spectacolul de la Tg. -Mures se
inscrie Însă ca o reală reuşită a colectivului
secţiei române, atit in valorificarea scenică a
piesei originale, cit şi pe drumul maturizării lui
artistice " 32,
Spectacolele Gâlcl!vile din Chloggla de
Cana Goldoni ca şi A dou/!Jsprezecea noapte

I. Copilăria şi adolescenta
A fost o perioadă de căutări, de definiri şi
redefiniri, de încercări de abordare de diverse
şi diversificate formule de exprimare pentru
a-şi crea vizibilitate pe piaţa culturală a muni
cipiului şi nu numai, piaţă pe care opera şi
experimentatul Teatru Secuiesc. In acest
sens, din cronica publicată de Mircea
Alexandrescu, în revista de specialitate
"
"Teatru , după spectacolul de debut, din 6
noiembrie 1962, cu piesa "Dacă vei fi între
"
bat , autor Darei Dorian, regizată de Mihai
Raicu. reţinem ultimul paragraf care definea
prima premieră drept " un spectacol -jalon,
aşa cum prima salvă a tunarilor este menită
să regleze tirul. El ne anunţă perspectivele şi
ţelurile urmărite de un mănunchi de artişti,
care, in prima lor incercare, ne-au emoţionat,
prin sinceritatea şi dorinţa lor de a face
mereu mai bine teatru " 2B .
În caietul-program al primului spectacol,
artistul poporului Costache Antoniu, rectorul
Institutului de Artă Teatrală şi Cinemato
A

grafle� din Bucureşti se adresa foştilor săi
studenţi îndemnându-i să nu uite "tot ceea ce

aţi Învăţat in şcoală şi nu uitaţi că cunoştinţe
le voi'Jstm trebuie asttfzl valorificate intr-un
teatru ai cărui spectatori Îşi pun În val spe 
rante Întemeiate. . . '� Cuvinte de incredere şi

de Shakespeare reprezintă, in opinia teatrolo-
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gului Zena Fodor, "expresia unei descătuşări a
gândirii despre ce Înseamnă teatrul, o conse
cinţă a ideii de "reteatralizare a teatrului'� de
reevaluare a conceptului de realism. Datorită
calităţilor lui artistice deosebite, spectacolul
"Gâlcevile din Chioggia" a fost preluat de
Televiziunea Română, care 1-a transmis din
studio, În direct, fără să-I inregistreze. . . " 33.
În stagiunea 1964-1965, imediat după ulti
ma premieră, Teatrul de Stat din Târgu-Mureş
a întreprins un prim turneu la Bucureşti,
Secţia română prezentând, in 7 zile, 1 1 spec
tacole cu piesele: Vedere de pe pod, Minciuna
are picioare lungi, Doi pe un balansoar,
Domnişoara Nastasia, Şeful sectorului suflete
şi Capcană pentru un om singur.
Deplasarea în capitala ţării a constituit un
bun prilej pentru promovarea instituţiei şi a
actorilor care o însufleţeau, aşa cum rezultă
din cronica scrisă de Ana Maria Narti în revis
ta ,;Teatru''34, care constată trendul ascendent
pe scara valorică a trupei mureşene:
''Am cunoscut un ansamblu despre care
ştiam puţine lucruri: secţia română a Teatrului
din Tg. Mureş. E vorba despre o echipă de
tineri, formată nu de mult În jurul unui grup
de absolvenţi. De obicei, la noi, teatrele tine
re, născute astfel, au făcut oarecare vâlvă,
aducind În mozaicul de spectacole al teatrului
românesc indrăzneli şi revelaţii pline de far
mecul primilor paşi. Aşa s-a petrecut cu pro
moţiile care au jucat la Craiova, mai de mult,
aşa se întâmplă cu Începătorii de la Piatra
Neamţ. O asemenea faimă nu s-a creat Însă in
jurul trupei din Tg. Mureş, deşi numele mul
tora dintre ei se făcuseră cunoscute Încă din
timpul anilor de studii. Poate că Îndrumătorii
cu care aceşti tineri au pornit la drum nu au
izbutit să le mobilizeze şi să le valorifice insu
şirile de la bun inceput. Poate, conducerea
teatrului nu s-a preocupat indeajuns de lan
sarea actorilor aflaţi la primele verificări in faţa
publicului.
Descoperind deci, abia in a treia stagiune,
acest ansamblu, ne dăm seama cu plăcere că
el merită tot atâta atenţie cât şi alte trupe
tinere. Reintâlnim aici aceeaşi prospeţime care
ne-a fermecat şi pe alte scene, recunoaştem
plăcerea, pofta de joc a primei vârste teatrale,
ne câştigă diversitatea talentelor, rezonanta
vie a energiilor Încă neatinse de nici o urmă de
rugină /.. ./ Problemele care se impun, in ceea
ce priveşte evoluţia acestui Înzestrat colectiv,
ţin deci de cultivarea gustului, În cadrul actu
lui scenic şi de formarea unei disdpline profe
directorul teatru-

lui - un regizor şi un pedagog bine cunoscut,
N. Tompa - poate să acţioneze mai hotărât.
Iniţiativa de a prezenta În turneu, În faţa
oamenilor de teatru şi criticilor din Bucureşti,
toate producţiile a două stagiuni, pentru a le
supune astfel unei serioase verificări, poate să
fie un Început, in strădania de innoire, În
dorinţa de a despărţi ferm binele de rău.
Pentru că in posibilităţile trupei există premise
ca şi acest teatru să se inscrie in linia noii
tradiţii a ansambluri/or tinere de valoare':
Desele modificări din componenţa trupei,
Teatrul de Stat din Târgu-Mureş fiind, la înce
put, o pistă de lansare a talentelor pentru alte
instituţii de profil din ţară, îndeosebi din capi
tală, a avut repercusiuni negative şi asupra
calităţii spectacolelor, repede sesizate de
analiştii fenomenului. Ieşirea din impas este
sesizată de Ileana Popovici, cu ocazia celei
de-a treia piese a stagiunii 1966-1967, Electra
de Sofocle, care a constituit prima întâlnire a
tinerei trupe de actori cu teatrul antic. "Mica
echipă a secţiei române a Teatrului din
Târgu-Mureş trăieşte una din perioadele de
înviorare a existenţei sale: descompletată,
găsindu-şi greu echilibrul, ea se străduieşte
să Învingă consecinţele unor trecute incon
secvenţe şi superficialităţi, ce s-au răsfrânt
atât asupra forţei sale artistice reale, cât şi
asupra legăturii ce o unea de publicul oraşu
lui. Această etapă nu s-a incheiat; faţă de
situaţia existentă la Începutul stagiunii, un
reviriment se anunţă Însă; teatrul a dobândit
În persoana regizorului George Teodorescu,
un conducător artistic experimentat şi dornic
de a-i sprijini afirmarea. Putem, deci, consi
dera premiera Electrei de Sofocle ca un
moment de tranziţie În evoluţia colectivului
/. . ./ Prima şi cea mai importantă calitate a
spectacolului (regia: C.C. Sirbu) este aceea
de a fi redat echipei o "conştiinţă de sine " pe
care părea să o fi pierdut. Disciplinaţi, atenţi,
plini de bunăvoinţă, actorii cheltuiesc pe
scenă o foarte Însemnată şi vizibilă cantitate
de efort; distanţa de la acest prag şi până la
aparenta uşurinţă şi dezinvoltură a realizării
finite este Încă foarte mare, dar acest aspect
este secundar in raport cu realul câştig pe
care-I reprezintă strădania metodică, onestă,
desfăşurată intr-un climat de respect pentru
cultură " 35.
La Festivalul Naţional al Teatrelor Drama
tice din anul 1967, Teatrului de Stat din
Târgu-Mureş i se atribuie o mentiune specia
lă "Pentru contribuţia artistică la Festival cu
spectacolele "Petru Rareş" (secţia maghiară)

sionale. În aceast� privinţ�,
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şi "Lovitura " (secţia românăr JG,
Ultimele două stagiuni "au fost În general
bune, profesioniste, dar n-au strălucit- apre
ciază teatrologul Zena Fodor -. Lipsea o miză
mare, nimeni nu Îşi asuma un risc artistic
major, se instaurase parcă un fel de mulţumi
re de sine " 37,
Scânteia care a reaprins focul creaţiei artis
tice a reprezentat-o colaborarea cu regizorul
Radu Penciulescu (singura sa colaborare cu
Teatrul din Târgu-Mureş), pentru punerea în
scenă a piesei lui John Arden, Dansul sergen
tului Musgrave, ale cărei repetiţii au electrizat
trupa.
Reprezentând a 7-a premieră şi premieră
pe ţară a stagiunii 1968-1969, spectacolul din
8 iunie 1969, a intrat în vederile criticilor tea
trali care I-au apreciat la modul superlativJB.
În acelaşi an, spectacolul primeşte Premiul
"
revistei "Teatru pentru regie.
Referitor la limbajul dublu, codificat ca
formă de protest a intelectualilor împotriva
ideologiei
timpului,
regizorul
Radu
Penciulescu dezvăluia, pentru prima oară, la
întâlnirea de 40 de ani de la înfiinţarea secţiei
române, în 2002, o întâmplare petrecută în
1969, aluzie la invadarea Cehoslovaciei, în
august 1968, de către trupele Tratatului de la
Varşovia, pentru a înăbuşi, ceea ce mai târziu
s-a numit "Primăvara de la Praga'� Protestul
său vis-a-vis de acest eveniment a fost strecu
rat, se pare, într-o manieră greu de descifrat,
în piesa Dansul sergentului Musgrave.
"În ianuarie 1969 - spunea Radu Penciu
lescu
eram la Constanţa cu prietenul şi
camaradul meu de la catedra de regie, Mihai
Dimiu, cu o sarcină didactică. Evident că ne
am petrecut toate orele libere vorbind despre
evenimentul cel mai dramatic al timpului:
gâtuirea socialismului cu chip uman şi invazia
sovietică În Cehoslovacia. A doua zi, in tren
spre Bucureşti, aflăm că studentul Jan Palach
s-a sinucis În semn de protest in piaţa
Venceslav, dându-şi foc. Vestea m-a zguduit
atât de profund, Încât odată ajuns la
Bucureşti, am rămas În gară cu sentimentul
că trebuie să "fac ceva'� să particip la eveni
mentele care se desfăşurau sub ochii mei. M
am suit intr-un tren, câteva ore mai târziu
eram la Târgu-Mureş. M-am dus la teatru şi l

II. Un teatru care a renăscut ciclic
În 1971, din iniţiativa lui Harag Gyărgy,
directorul artistic al Teatrului de Stat din
Târgu-Mureş, instituţia a încheiat un contract
cu Teatrul Popular din Subotiţa (Iugoslavia),
care s-a reinnoit din trei in trei ani şi a fost
cuprins in convenţia de colaborare culturală,
semnată de ministerele de externe ale celor
două ţări. Conform acestei convenţii, in fieca
re an aveau loc schimburi de spectacole: intr
un an secţia română de la Târgu-Mureş cu
secţia sârbă de la Subotita, în anul următor
secţiile maghiare ale celor două teatre.
Fiecare turneu dura 6-7 zile, timp în care
aveau loc 4-5 reprezentatii, erau vizionate 1-2
spectacole ale teatrului gazdă, se organizau
întâlniri colegiale. Artiştii târgumureşeni au
susţinut spectacole la Subotiţa, la Novi Sad, la
Vârşeţ, la Pancevo, la Satu Nou-Novoe Sela,
la Belgrad şi Zrenianin, cu piesele Aceşti
ingeri trişti de D.R. Popescu, Omul care a
văzut moartea de Victor Eftimiu, O noapte
furtunoasă de I.L.caragiale, Insula de Mihail
Sebastian, Războiul vacii de Roger Aver
maete, Procesul Horia de Al. Voitin, Piatră la
rinichi de Paul Everac. Sârbii au jucat la
Timişoara, Târgu-Mureş, Reghin, Târnăveni,
Sighişoara. S-au realizat şi benefice schimburi
de dramaturgi, regizori şi scenografi40.
Proiectul s-a derulat timp de 9 ani, după
care autorităţile româneşti nu au mai susţinut
subvenţionarea.
În 12-14 noiembrie 1971, "intr-un climat
de recunoaştere şi cinstire unanimă'� Teatrul
de Stat din Târgu-Mureş a sărbătorit jubileul
de 25 de ani de existenţă. ''A fost un eveni
ment despre care se cere de la inceput să se
spună că nu s-a mulţumit să acopere numai o
dată În calendar, ci a implicat cu responsabi
litate şi exigenţă intreg potenţialul creator al
cQ/ectivului, a implicat În egală măsură spec
tatorii, Încât a devenit, prin semnificaţii şi
realizări, un adevărat act de cultură''ll,
A fost un eveniment cultural cu ample
rezonanţe în oraş, in ţară şi dincolo de hota
re, când slujitorii teatrului românesc au rostit
sau au trimis în scris cuvinte de aleasă pre
ţuire adresate instituţiei, actorilor, regizorilor,
publicului târgumureşan iubitor de teatru. La
ora respectivă, teatrul se prezenta cu o trupă
valoroasă, cu un trecut frumos, plin de suc
cese, dar şi de neajunsuri depăşite in timp,

-

am c�utat � prietenul meu Tompa, care era
prim-regizor. El m-a intrebat cu ce ocazie il
vizitez, iar eu i-am spus că aş vrea să pun În

scen�

inevitabile drumului in artă, cu un prezent
lăudabil şi cu o perspectivă pe care anii i-au
asigurat-o într-u n climin care atunci se găsea
in faza ultimelor retuşuri

o piesJ. -ce piesă? -Păi ştiu şi eu,

poate "Dansul sergentului Musgrave'� -Foarte
bine;

Nu vrei s� incepi dup� amiaz�7 ''39,

.
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Academicianul, poetul şi dramaturgul
Victor Eftimiu scria că "Atât trupa româneas
că, cât şi cea maghiară, se pot număra cu
cinste printre primele teatre ale ţării. Actori
şi regizori admirabili slujesc această scenă,
care, deşi atât de tânără, a Înregistrat suc
cese care o pun printre cele dintâi din sud
estul European. Aceasta nu este o laudă
ocazională, ci o convingere profundă, care
ne Îndreptăţeşte să-i urăm la mulţi ani de
rodnică activitate acestui admirabil templu
de artă care suportă comparaţia cu cele mai
bune formaţiuni teatrale din aceste părţi ale
pământului'tt2 .
Cu acelaşi prilej, revista "Teatru " a organi
zat la Târgu-Mureş o masă rotundă, ai cărei
amfitrioni au fost: Harag Gyorgy, regizor,
director artistic adjunct al teatrului, Constantin
Anatol, Hunyadi Andras şi Dan Micu, regizori;
Kolănte Zsolt şi Szaka cs Gyărgy, scenografi;
Zena Fodor şi Szekely Istvan, secretari lite
rari; Elisabeta Jar, Al. Făgărăşan, Ferenczy
Istvan, Mihai Gingulescu, Nicolae Scarlat,
actori. Din partea redacţiei revistei au partici
pat Mira Iosif şi Ileana Popovici. A avut loc o
discuţie profundă şi responsabilă, în cursul
căreia interlocutorii au fost neobişnuit de cri
tici cu ei înşişi, subliniind însă şi faptul că la
Târgu-Mureş exista şansa reală de a se reali
za, din nou, un moment artistic de valoare şi
importanţă pentru mişcarea teatrală din
România4J.
Un asemenea moment avea să se petreacă
în 11 februarie 1972, când regizorul Alexa
Visarion realiza spectacolul-protest cu piesa
Procurorul de Gheorghi Djagarov, care a
reprezentat a cincea premieră din cadrul sta
giunii 1971-1972.
Mesajul anticomunist al piesei este sesizat
şi de Ion Cocora care, într-un limbaj dublu,
nota faptul că regizorul, scoţând in relief
suspiciunea şi îndeosebi teroarea acesteia
"proiectează piesa Într-o lumină gravă şi
actuală, pledoaria sa pentru adevăr implică
decis conştiinţa şi responsabilitatea morală a
omului politic'ft4.
Cu ocazia sărbătoririi celor 40 de ani de
existenţă, regizorul mărturisea, pentru prima
oară, protestul său împotriva denaturării
doctrinei comuniste4s.
Î n primăvara anului 1972, trupa mureşană
întreprinde un nou turneu în capitala ţării,
având înscrise în program piesele Prinţesa
Turandot de Carlo Gozzi, Procurorul de
Ghiorghi Djagarov şi Unchiul Vania de A.P.
Cehov. Spectacolele au prilejuit o amplă cro-

nică publicată in revista de specialitate, care
scotea în evidenţă progresele vizibile ale
secţiei române de la Târgu-Mureş46.
După ce reliefa personalitatea lui Harag
Gyărgy asupra revigorării secţiei române,
autorul sublinia faptul că : "Minunea " s-a pro
dus nu atât prin ansamblul spectacolelor pro
puse (inegale Între ele, inegale chiar Înăuntrul
lor, invitând la o amplă discutare analitică),
cât prin "miracolul" regenerării ideii de echi
pă, regenerare care se face din nou simţită În
peisajul profund dislocat al ansamblurilor
noastre teatrale. Echipa care ni s-a confirmat
că există acum la Târgu-Mureş degajă credin
ţă in teatrul-mesaj, În teatrul emiţător al idei
lor majore şi sentimentelor esenţiale. În jurul
acestui fel de teatru şi În slujba lui, se fac
Încercări de disciplinare artistică, de găsire a
unor semne scenice noi, apte să corespundă
unor idei profunde, importante. La confrunta
rea cu Bucureştiul, secţia română a adus trei
montări, din cele cinci realizate in această
parte a stagiunii - cifră record - dacă o com
parăm cu numărul de premiere date de unele
teatre bucureştene! Aceste reprezentaţii, rea
lizate de tineri sau foarte tineri regizori, au
constituit un punct de atracţie pentru public şi
pentru oamenii de teatru".
Î ntr-un consistent articol publicat în revista
,;Teatru " nr. 4, din aprilie 1973, intitulat
Nevoia de certitudini, Ileana Popovici, care
participase la "masa rotundă " organizată cu
ocazia sărbătoririi a 25 de ani de la institutio
nalizarea teatrului, făcea o cuprinzătoare
radiografie asupra stării în care se afla scena
târgumureşană la momentul respectiv.
Din cele relatate de autoare, reiese că anul
teatral 1971-1972 a fost deosebit de rodnic.
la Secţia română, câţiva tineri regizori au
izbutit, prin propuneri de lectură personale şi
prin idei originale de punere în scenă, să
trezească interesul colectivului, stimulându-le
fantezia şi bucuria de a juca. Mâna sigură a
conducătorului artistic, Harag Gyărgy a fixat
aceste câştiguri prin câteva accente dispuse
ici şi acolo, mai ales printr-o montare de altă
factură, însă de complet antrenament profe
sional. Tânăra trupă a crescut prin efectul de
reflexie a consideratiei opiniei publice teatra
le, în propriii săi ochi. Pe de o parte a cunos
cut gustul succesului, pe de alta, însă, a
devenit mai vulnerabilă la chemările diferite
lor glasuri de sirenă care promiteau debutan
ţilor gloria şi notorietatea. Aşa s-a făcut că,
abia integrat în colectiv, un grup de foşti
stud enti ai I.A.T.C. s-a desprins la sfârşitul
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stagiunii plecând spre alte zări. O clipă (o
lungă dipă, dat fiind preţul timpului in acea
etapă), ameninţată de o contagiune a plecă
rilor (iluzia că în altă parte, în alt oraş, even
tual în capitala ţării totul va fi mai simplu, mai
drept, mai bine) a balansat trupa româneas
că într-o primejdioasă cumpănă. Redresarea
s-a produs odată cu naşterea ideii de colabo
rare cu catedra de regie a I.A.T.C.-ului, con
dusă de Radu Penciulescu. În cadrul acestei
benefice relaţii, teatrul îşi asuma sarcinile
unei baze didactice de cercetare şi practică,
oferind studenţilor, aflaţi în pragul absolvirii,
posibilitatea să monteze spectacole în condi
ţiile reale în care vor trebui să lucreze în vii
tor, dar sub indrumarea profesorilor lor şi cu
distribuţia formată din actori ai teatrului târ
gumureşan. Un dublu folos putea rezulta de
aici: regizorii începători străbăteau mai repe
de şi cu un consum mai mic de energie difici
la perioadă a acomodării, iar teatrul îşi păstra
proaspătă disponibilitatea la ideile experi
mentale puse în scenă de tinerii viitori regi
zori47,
La 1 ianuarie 1975, Harag Gyorgy se vede
nevoit să părăsească teatrul din Târgu-Mureş,
în urma atitudinii neîntelegătoare faţă de
acest mare artist şi fată de teatru, în general,
a noului prim-secretar al Comitetului Jude
ţean P.C.R., Iosif Banc.
Care era de fapt motivul supărării lui
Harag? În primăvara anului 1973, Constantin
Măciucă, pe atunci director al Direcţiei teatre
lor din Consiliul Culturii avansase propunerea
ca la Teatrul din Târgu-Mureş să se realizeze
un spectacol adecvat, cu care, să participe
România, în primăvara anului 1974, la
Festivalul Internaţional de la Florenţa.
Conducerea teatrului a convenit ca Harag să
monteze piesa lui Alexandru Kiriţescu,
Michelangelo, a cărei acţiune se petrecea
chiar în Florenţa, iar eroul principal este
considerat cel mai mare florentin din istoria
oraşului şi a Italiei. Rolul lui Michelangelo
urma să fie jucat de Ştefan Sileanu, iar maes
trul Kovâcs Gyărgy (care, suferind de inimă
nu mai juca) a acceptat un rol mic ca dimen
siune, cel al Papei Giulio al Il-lea. Iosif Banc
s-a împotrivit participării la festival pe motivul
că, în 1974, când se sărbătoreau 30 de ani de
l a actul de l a 23 a u g u st 1944, toţi artiştii tre
buiau să fie prezenţi şi să se pregătească

întoarcă în ţară (exemplul lui Vlad Mugur, care
nu de mult rămăsese în Italia, considerând
că, după "revoluţia culturală " a lui Ceauşescu,
nu mai putea lucra în România aşa cum şi-ar
fi dorit, era de notorietate)4B,
III. Perioada maturităţii
Din toamna anului 1976, începe o nouă
perioadă a activităţii Teatrului din Târgu
Mureş, marcată de directoratul lui Dan
Alecsandrescu. După numai doi ani de la
numirea acestuia, Margareta Bărbuţă consta
ta că : '� spectacolele Teatrului din Târgu
Mureş exprimă largile posibilităţi ale celor
două colective compuse din forţe actoriceşti
de primă categorie /. ./ Important e, Însă,
faptul că teatrul şi-a câştigat un public fidel,
interesat, În continuă creştere, un public de
toate vârstele şi cu gusturi diferite. Un public
de a cărui maturizare culturală teatrul se
preocupă şi pe alte căi decât cele ale prezen
tării unor spectacole. Tribuna literar-artistică,
programată o dată pe lună, constând dintr-o
bogată alcătuire de versuri şi muzică pe o
temă dată, la care Îşi dau concurs, deopotri
vă, actori ai celor două secţii şi, uneori, artişti
amatori, sub Îndrumarea atentă a directorului
teatrului, regizorul Dan Alecsandrescu, are,
fără Îndoială, bune efecte culturale şi frumoa
se perspective de dezvoltare, dată fiind aflu
enţa publicului interesat. La fel, bunul obicei
de a organiza după spectacole, discuţii cu
publicul tânăr asupra celor văzute, poate
avea o influenţă reciproc pozitivă, mai ales
dacă discuţiile vor fi mai vioi conduse, mai
puţin Încorsetate, mai stimulatoare. Oricum,
cu o activitate bogată, cu un repertoriu inte
resant, variat, orientat spre valori majore, cu
spectacole expresive, atrăgătoare şi incitante
pentru cugetul spectatorilor, Teatrul de Stat
din Târgu-Mureş se dovedeşte a fi una dintre
instituţiile de apreciabilă importanţă culturală
În viaţa spirituală a ţării''19,
La începutul anilor · 80 ai secolului trecut,
teatrele, ca de altfel toate instituţiile de
cultură, în afară de biblioteci, au fost lovite de
aberantele măsuri ale programului de autofi
nanţare impuse de un regim cu o economie
aflată în plină degringoladă.
Proiectele optimiste ale conducerii s-au
..

pentru acest eveniment. Teatrologul Zeno

văzut minate de reducerea treptată a sume
lor alocate de la buget, începând cu 1 aprilie
1984. Subventia pe care o primea Teatrul

simplu pretext, probabil din teama că, odată
ajunşi în Italia, cineva ar fi pu tu t să nu se mai

mică decât asigurările sociale şi impozitele pe
care i nstituţia trebuia s� le achite statuluiso.



Naţional din Târgu-Mureş era, uneori, mai

Fodor era convins că motivul invocat era un
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În asemenea condiţii, instituţia s-a văzut pusă
în faţa unei probleme capitale - cea a supra
vieţuirii sale, prin măsuri de economii extre
me şi prin recurgerea la diferite soluţii palea
tive. Pentru a se putea încadra în limitele
financiare impuse era necesară aplicarea unui
regim sever de economii, sporirea numărului
de abonamente, prestarea de servicii către
populaţie, închirieri de costume pentru petre
ceri, organizarea unor turnee foarte reuşite,
confecţionarea de reclame pentru diferite uni
tăţi economice etc. Cu sprijinul Comitetului
Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă,
teatrul târgumureşan a elaborat, împreună
cu întreprinderile economice patronatoare,
programe anuale de acţiuni comune vizând
realizarea de spectacole, manifestări cultural
artistice şi distractive eficiente financiar; au
fost luate măsuri concrete pentru sporirea
numărului şi calităţii spectacolelor (pentru
atragerea cât mai multor spectatori); organi
zarea unor spectacole de mare amploare pe
stadioane şi în alte spaţii naturale; folosirea la
un randament ridicat a întregului potenţial
artistic; prestarea de servicii (specifice) către
populaţie etc.
"Şi totuşi -continua Iuliu Moldovan s-au
găsit oameni de suflet care au fost alături de
teatru cu sufletul şi cu... banii, al căror nume
ar merita consemnat in cronica teatrului...Şi
au fost nişte spectatori care umpleau sălile,
răsplătind generos valurile de transpiraţie de
pe scenă. Au fost. " s1.
Î n această ordine de idei, stagiunea
1982/1983 avea să rămână în conştiinţa
iubitorilor de teatru din Tâ rgu-Mureş şi prin
spectacolul Nu ucideţi caii verzi, piesa de
debut a lui Radu Iftimovici. O puternică dramă
- dezbatere cu virulente accente critice la
adresa regimului comunist, care a văzut
lumina rampei în 23 iunie 1983 şi a putut fi
jucată cu un enorm succes de pubJicsz, doar
prin complicitatea câtorva oameni care şi-au
riscat posturile (unul 1-a şi pierdut ulterior),
conştienţi că servesc o cauză importantă, dar
fără să se permită niciodată prezentarea ei
într-un festival sau în capitală. Cronicile, este
de înţeles, nu au putut evidenţia deschis
mesajul anticomunist al textului (pe care
spectatorii I-au sesizat fără nicio îndoială),
dar au subliniat calitatea deosebită a specta
colului.

şea tiparele acceptate, a fost sesizat d e către
organele opresive, fapt pentru care spectaco
lul a fost interzis.
"Ce s-a petrecut la Baia Mare, prin '87, În
timpul unui turneu cu "Nu ucideţi caii verzi'�
când in urma unui bru-hu-hu in sală, specta
colul a fost interzis? Habar n-am nici in clipa
de faţă. Ceea ce ştiu e că În zilele următoare
am fost zdravăn urechiat şi pus la colţ, spre
marea bucurie a "căprarului de partid "
Tomescu (culturnic la Direcţia Teatrelor), al
cărui ideal era să gâtuie "Caii" cu orice preţ.
Ghimpele târgumureşan le stătea de mult În
călcâi/. ./ Aceasta cu atât mai mult cu cât, cu
urechile mele de bandit reacţionar, am auzit
o pe Monica Lovinescu lăudând spectacolul /a
"Europa Liberă'� Bref, Dimitrie Roman, regre
tatul meu prieten de la Braşov, mi-a povestit
/. / că, În timpul unei şedinţe la care partici
pau cu marea doamnă a whisky-ului scoţian,
recte Tamara Dobrin53, s-a primit un telefon
de la un colonel cu ochi bleu, cum că piesa cu
care mureşenii au venit la Baia Mare a tulbu
rat grav "secoritatea " de la graniţa de nord a
României. Tamara s-a enervat foarte şi a
tunat: '11 cunosc eu pe acesta care nu se
ocupă decât de noroiul societăţii noastre
socialiste /. ./ Evident, acest ăsta a fost
urgent bărbierit. "Caii'� care se jucau şi la
Ploieşti, in regia lui Hary Eliad, şi-au slobozit
ultimul nechezat" 54.
Referitor la cenzura aplicată spectacolelor
teatrale, nu putem afirma că ea s-a ridicat la
înălţimea ''faimei " pe care deliberat şi-o con
struise. Mai rea decât aceasta era lipsa de
curaj şi de perspectivă care sufoca viaţa cul
turală şi care a provocat o oarecare inhibiţie
în actul de creaţie, care a durat până la colap
sul total din decembrie 1989. Şi totuşi, în
ceea ce priveşte evoluţia dramaturgiei pusă în
scena mureşană, nu se poate vorbi despre o
cenzură totală. Astăzi, este un fapt unanim
recunoscut că autorităţile comuniste au lăsat
teatrul, chiar şi în anii cei mai întunecaţi ai
dictaturii, să-şi promoveze repertoriul. Rar au
existat spectacole interzise, întrucât se stabi
lise un echilibru între părţi. Pe de o parte,
conducerea teatrului ştia cât poate să întindă
coarda în stabilirea programelor şi în maniera
de montare, pe de altă parte, mulţi dintre cei
care prin anii '70-'80 făceau parte din orga
nele cu atribuţii de decizie pe linie de cultură
.

..

-

.

..

Radu lftlmovlci, realizatorul spectacolului,
amintea despre un inddent petrecut la
Baia Mare, în 1987, in timpul u n ui turneu cu

şi

piesa

de

propagand�

erau

oameni

preg�tiţi,

capabili să înţeleagă fenomenul teatral şi să-I
anali zeze cu rigoare şi competenţă, nel ăsând

îşi

amintită, când mesajul său, care de pă-

să se depăşească limitele impuse de sistem.
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Pe de altă parte, teatrul trebuia să funcţione
ze ca o supapă, prin care publicul îşi putea
defula nemulţumirile şi frustrările provocate
de lipsurile cotidiene şi de cultul personali
tăţii. Instituţiile teatrale au devenit, in ultimii
ani ai comunismului, locul in care puteau fi
demascate sau ridiculizate neaju nsuri şi
inconvenienţe, puse pe seama slăbiciunilor
unor persoane sau categorii sociale. Din acest
punct de vedere, scena românească, se pare,
a fost mult mai îndrăzneaţă decât cea
maghiară, care a arătat o oarecare reţinere în
ceea ce priveşte critica sistemului social.

ambele colective.
Pentru funcţionarea optimă a Naţionalului
din Târgu-Mureş, ca de altfel pentru toate
teatrele din ţară, era necesară o substanţială
subvenţie de la stat, dar tot atât de adevărat
este şi faptul că nu se aştepta pasiv acest
lucru. Directorul Iulius Moldovan şi directorul
adjunct Vlad Rădescu s-au dovedit oameni de
iniţiativă, preocupaţi nu numai de asigurarea
salariilor ci şi de bunul mers al teatrului, care
presupunea foarte multe lucruri, de la banii
necesari unor montări mai pretenţioase la
posibilitatea efectuării turneelor şi deplasări
lor, in noile condiţii economice de tranziţie.
În această ordine de idei, amintim, doar cu
titlul de exemplu, convenţia încheiată cu
Inspectoratul de cultură al judeţului Bistriţa
Năsăud, în virtutea căreia Naţionalul târgu
mureşan urma să realizeze două spectacole
pe stagiune în coproducţie, premierele
urmând a avea loc la Bistriţa, costul montări
lor şi deplasarea fiind asigurate de bistriţeni
care, astfel îşi asigurau şi o microstagiune
permanentă pentru numeroşii iubitori de tea
tru din localitate.
Nu au fost respinse nici ofertele firmelor
particulare. Participarea la Festivalul teatrului
scurt de la Oradea, cu tot ce înseamnă chel
tuieli de deplasare, masă, cazare etc. a fost
sponsorizată de editura particulară Accent din
Târgu-Mureş.
Evenimentele din decembrie 1989 au dat
cale liberă tendinţei refacerii sau recuperării
unor momente definitorii ale artei, ale culturii
europene, de care cultura românească a fost
lipsită sau impiedicată să le parcurgă.
Dorinţa de a face ceva prin care Teatrul
Naţional din Târgu-Mureş să se afirme pe
plan naţional, dar şi internaţional, în condiţii
le libertăţii de gândire şi de circulaţie a bunu
rilor culturale devine tot mai puternică.
Exemplul Naţionalului craiovean, care deveni
se, deja, o emblemă a reuşitei in mişcarea
teatrală românească, era încurajator şi stimu
lator. Se simţea, totodată, necesitatea (esen
ţială pentru un teatru Naţional), de a sprijini,
într-un fel, crearea de piese româneşti inspi
rate din noile realităţi ale ţării. În acest sens,

IV. Naţionalul târgumureşean în anii
tranziţiei spre democraţie
Anul 1990 a debutat cu un conflict interet

nic greu de anticipat, în sensul că secţia
maghiară a vrut să se separe de cea română.
S-a constatat, apoi, că ,,separarea" n-ar fi
putut avea loc decât în interiorul aceleiaşi
clădiri a Teatrului Naţional, pe care o împăr
ţeau, de altfel, echitabil, fapt pentru care
zelul s-a domolit, realizând, probabil că orice
ar face, le e dat şi unora şi altora să trăiască
împreună, iar convieţuirea civilizată era prefe
rabilă extremismului revendicativ. Oricum,
asemenea idee nu a întunecat numai minţile
actorilor maghiari, chiar şi unii membri ai sec
ţiei române aflându-se aproape de poziţiile
"separatiştilor'� Din alt punct de vedere,
românii au dovedit a avea un spirit mai tole
rant, in secţia lor nefiind nimeni ostracizat
pentru ceea ce făcuse în vechiul regim, aşa
cum la maghiari a fost ostracizată actriţa
Adam Erzsebet căreia nu i se puteau ierta
participările la cenaclul "Flacăra" al lui Adrian
Păunescu, recitalurile Eminescu şi probabil
nici calitatea de soţie a lui Hajdu Gyozo.
Altfel, atât la secţia română, cât şi la cea
maghiară, se muncea serios, dacă ar fi să
luăm în discuţie doar premierele stagiunii
1990-1991, opt ale românilor şi cinci ale
ungurilor. Dacă ritmul premierelor la ambele
secţii a fost foarte bun, calitatea spectacole
lor, tot la ambele secţii, nu pare să fi fost
decât cel mult satisfăcătoare. Ceea ce îi lipsea
Naţionalului din Târgu-Mureş la vremea res
pectivă era dorinţa expresă a performanţei

in iulie 1990, Teatrul Naţional din Târgu

infuzii de tinereţe şi fantezie, după cum era
de dorit şi colaborarea unor regizori presti
gioşi ai generaţiei mature, a caror pre7enţă ar
fi putut avea darul să amblţloneze mai mul t

firma britanică fiind şi sponsorul acţiunii,
Concursul de dramaturgie tâ�ră româneas
că, ediţia 1990, deschis participanţilor până la
40 de ani, dotat cu premii în valut�, tota li zând

Mureş a lansat, în parteneriat cu Hostage
Produetions United Kingdom d i n Londra, prin
intermediul dramaturgului Mlchael Black,

artistice, nu alta decât cea care-I însutleţise
pentru unele dintre cele mai izbutite mont:ări
ale anilor precedenţi. Se simţea nevoia un ei
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1000 de dolari (premiul I-500, premiul II-300
şi premiul III-200 de dolari) urmând ca piesa
premiată să fie montată la Târgu-Mureş şi la
Londra de regizori britanici. Câştigătoare a
fost declarată lucrarea de debut a studentului
medicinist clujean, Alin Fumurescu intitulată
Urma scapă turma sau Buda. Premiera abso
lută a avut loc loc în 23 aprilie 199255. Din
păcate, sau poate din fericire, autorul nu a
mai recidivat, în schimb, un alt concurent,
Radu Macrinici, a cărui piesă, Bibliotecarul, a
fost distinsă cu premiul III, a devenit de
atunci un dramaturg cunoscut şi apreciat.
Concursul nu a mai avut şi o a doua ediţie.
Pentru stimularea dramaturgiei româneşti s-a
creat, mai târziu, tot la Târgu-Mureş, fundaţia
Dramafest, iniţiată şi condusă de scriitoarea
Alina Nelega Cadariu.
Anul 1992-1 993, a adus un reviriment mult
aşteptat în ceea ce priveşte mijloacele de
expresie artistică teatrală, chiar dacă nu la
nivelul dorit, dar, oricum, lucrurile începeau
să se mişte.
Stagiunea a inceput cu un spectacol în aer
liber, Trupa pe butoaie, creat de Victor Ioan
Frunză şi scenografa Adriana Grand, cu farse
populare franceze. Se numea aşa fiindcă
spectacolul avea loc pe o scenă construită din
câteva butoaie peste care era aşezată o plat
formă din scânduri. Spectacolele aveau loc în
piaţa din faţa teatrului, în plin centrul oraşu
lui, pentru cei care treceau întâmplător pe
acolo, dar târgmureşenii s-au arătat destul de
rezervaţi pentru acest experiment care urmă
rea, în concepţia regizorului, să apropie tea
trul de oamenii care nu-l frecventau.
Experimentul de la Târgu-Mureş, de teatru
popular, în spaţii deschise, neconvenţionale,
nu a rămas singular. După renunţarea, de
către conducerea teatrului la serviciile regizo
rului şi ale scenografei, cei doi ajung la
Teatrul Naţional din Bucureşti, unde este
reluat proiectul în pauza de vară a teatrelor
şi, la propunerea lui Ion Caramitru, preşedin
te al UNITER, compania este înscrisă ca pro
iect al organizaţiei. Î ntr-un timp remarcabil
de scurt a fost recompusă echipa noilor spec
tacole (din cea veche au mai putut fi recupe
raţi Mihaela Rădescu, Corneliu Frimu, Balasz
Attila, Vlad Rădescu), au fost reconstruite de
la zero costumele şi decorurile şi a fost reali
zată o schemă de sponsorizare precum şi
una de publicitate. După primele trei repre
zentaţii gratuite, succesul de public a fost
evident, fapt pent ru care au mal fost ind�
două cu bilete. Trupa pe butoaie a înce put

apoi să ltinereze.
Această stagiune a prilejuit şi debutul în
teatrul profesionist a trei studenţi bucureşteni
deosebit de talentaţi : Theodor Cristian
Popescu (regie), M arius Alexandrescu
Dumitrescu (scenografie) şi Florin Fieroiu
(coregrafie, mişcare scenică). Î n colaborare
cu unii dintre cei mai tineri actori ai teatrului
(Nicolae Cristache, Nicu Mihoc, Rodica Bagiu,
Mihaela Rădescu) şi a unor studenţi de la
Academia de Artă teatrală din Târgu-Mureş
(Radu Bânzaru, Beata FOiop, Tekla Tordai) ei
au realizat (într-o coproducţie a Teatrului
Naţional cu Teatrul Inoportun din Bucureşti,
patronat de UNITER) un spectacol deosebit
cu piesa lui Martin Crimp, Piesă cu repetiţii,
lansând, pentru prima oară în România
numele acestui important dramaturg britanic.
Premiera piesei lui Crimp a fost o introdu
cere la Prima Întâlnire a şcolilor şi academiilor
europene de teatru, care s-a desfăşurat la
Târgu-Mureş, în perioada 24-30 aprilie 1993,
în organizarea Teatrului Naţional din Târgu
Mureş şi a Şcolii de teatru Pygmalion din
Viena, animatorii ei fiind directorul adjunct
Vlad Rădescu56 ş_i regizorul de origine română
Ţine Geiruns7. In programul festivalului se
aflau înscrise trupe teatrale din şapte capi
tale europene.
A doua întâlnire a avut loc peste un an (1624 aprile 1994), cu aceiaşi organizatori, la
care s-a alăturat şi Ministerul Culturii cu un
sprijin substanţial, fiind, de data aceasta,
recunoscută oficial de Comitetul de Formare
Profesională al Institutului Internaţional de
Teatru şi considerată chiar drept una dintre
cele mai complexe reuniuni din programul
acestui Comitetss.
Întâlnire de lucru şi festival, îmbinând
schimbul de experienţă în ateliere şi demons
traţii didactice, cu vizionarea de spectacole
realizate de studenţi sau profesionişti de înal
tă clasă, manifestarea de la Târgu-Mureş a
dovedit viabilitatea acestei formule mixte în
dezvoltarea artei teatrale.
Viitoarele două întâlniri n-au mai avut loc la
Târgu-Mureş, ci la Târgovişte (Vlad Rădescu,
care fusese organizatorul şi animatorul aces
tora se transferase la Bucureşti), după care,
această manifestare, a dispărut definitiv din
peisajul teatral românesc.
În plan artistic, un moment memorabil în
istoria postdecembristă a Naţionalului târgu
mureşan 1-a reprezentat mult discutatul şi
apreciatul, de către presa de specialitate,

spectacol Satyricon realizat de Victor Ioan
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Frunză după romanul omonim al lui
Petronius. Teatrologul Zeno Fodor îl conside
ră "Un spectacol fabulos, controversat, dar
seducător, imagine a unei lumi atrăgătoare şi
respingătoare in acelaşi timp, o lume foarte
Îndepărtată şi totuşi atât de asemănătoare cu
lumea noastră de azi'59,
De la astfel de afirmaţii, făcute de cei ce
sunt purtătorii unei educaţii estetice în pas cu
un alt timp decât cei care rămăseseră cu
viziunea unei scene obişnuită cu aluzia şi
metafora, care considerau că spectacolul este
indecent, ba chiar pledând pentru homose
xualitate, toate acestea ne determină să cre
dem că spectacolul lui Frunză fusese montat
prea repede pentru un public neiniţiat în
formulele moderne, pe care le respingea ab
initia.
Oricum, cu cele rele şi cele bune, Satyricon
a fost un mare şi important câştig de imagine
pentru Naţionalul târgumureşan, el fiind dis
tins la Gala UNITER de la inceputul anului
1995 cu Premiul pentru cel mai bun spec
tacol, iar Adriana Grand cu Premiul pentru
scenografie.
Erau premii onorante, dar acordate unei
opere scenice intrate în neant imediat după
ce fusese concepută şi creată. Insuccesului la
public i s-au alăturat "articole din presa loca
lă, dezertarea unor actori care se mândriseră
public cu succesul propriei evoluţii În specta
col, schimbarea direcţiunii Naţionalului de la
Târgu-Mureş (care) au creat, cu o viteză

remarcabilă, condiţiile eficiente pentru dispa
riţia Satyricon-ului. Un efort artistic, uman şi
material, un sens al muncii in echipă dovedit
de cei aproape optzeci de interpreţi (actori,
figuranţi, orchestra Rlarmonicii), români şi
maghiari, a fost desconsiderat de pe poziţii
politice, politicianiste şi administrative care
amintesc perioade negre ale culturii române.
Va rămâne această ruşine in istoria teatrului
românesc şi În acea a Naţionalului din Târgu
Mureş, instituţie care revenise, de câţiva ani,
În prim-planul vieţii noastre teatrale " GO,
Autorul se referă în accente destul de
tăioase, pe care nu le reproducem, la directo
ratul lui Serafim Duicu, critic şi istoric literar,
când, imediat după instalare, intre el şi unii
dintre creatorii spectacolului s-a iscat un con
flict ireconciliabil, se pare, care a stat la baza
neprogramării spectacolului in stagiunea
următoare.
De-a lungul celor 50 de ani de existenţă,
trupa română s-a aflat alături de cea
maghiară sub semnul interculturalităţii .
Regizorii români au lucrat cu actorii maghiari
şi invers, actorii români au jucat în piese
maghiare şi invers, s-au montat dramaturgi
români la seqia maghiară şi invers. Cele două
teatre s-au influenţat benefic, dar fiecare şi-a
păstrat originalitatea. Interculturalitatea este
singura cale de mers împreună, încercînd să
se reîmprietenească, după traume istorice, un
model de urmat pentru întreaga sodetate
transilvană.

Note
cântece, de 1. Vulcan. Reprezentaţia a fost insoţită de
cântări şi declamaţiuni". În acelaşi an, la 27 august, la
Daneş, ţăranii români au prezentat "Cinei-Cinei': de V.

1. A se vedea, in acest sens: Grigore Ploeşteanu,

Societatea pentru un fond de teatru pe meleagurile
mureşene, in Centenarul Societăţii pentru crearea unui
fond de teatru român, Oradea, 1972
2. Apud I. Pervian, "Societatea diletanţilor "teatrali"
din Cluj (1870-1875), in Stud. Univ. Babes-Bolyai, s.

Alecsandri. Tot in 1899, la 1 mai, s-a prezentat in comuna
Hodac-Ibăneşti, comedia "Un tutore" de Matilda Poni. Î n
7 ianuarie 1900, învăţătorul Vasile Ooloca a "aranjat" la
Gurghiu, comedia "Vâstavoiul Marcu"de T. Alexi, iar la 14
ianuarie, la Sighişoara s-au prezentat: "Prima rochie
lungă", monolog de I. Vulcan; "Cievetici': cântec comic
de V. Alecsandri şi "Leacpentru soacre"de Trocaru. În 28
ianuarie 1900, in comuna Grebenişu de Câmpie, corul
plugarilor a prezentat comedia "Săpătorul de bani" de
Antoniu Pop ş.a. (pentru alte spectacole a se vedea
"Anuarul III... pe anu/ 1899-1900", Braşov, 1900, p. 24,
29, 34, 40; ''Anuarul IV. . .pe anui 190D-1901 ", Braşov, p.
53, 56; ''Anusrul V.. . pe anul 1 901-1 902", Braşov, 1902,
p. 49, 51; ''Anuarul VI1. .. 1902-1903", p. 67; "Anuarul
VII1... 1903-1904", p. 97, 100; NAnuarul IX. .. 1904-1905';
p. 78, 80, 8 1 ; ''Anuarul X. .. J905-1906", p. 57, 58).
6. A se vedea lista membrilor, in ''Anuarul XII... anul

Philol., f. I., 1962, p. 69.
3. ,,Erdely'', V, {1875), nr. 3 din 14 ianuarie, p.22
4. Interesul pentru teatru, declamări şi concerte era,
în pofida posibilitătilor reduse ale locuitorilor, destul de
mare, de vreme ce acestea figurau chiar şi în programul
tradiţionalelor "petreceri de vară': O astfel de petrecere
"Împreunată cu teatru, declamări şi cântări" a avut loc cu
�zia adunl!rll despl!rţăm�ntului XV!U al Asocfaţlunll
Transilvane, la 1 2 Iulie, in Căpuşu de Câmpie, ocazie cu
care �-a prezentat piesa "Piatra din cas.jf� comedie intr
un act de Vasile Alecsandri ("Gazeta Transilvaniei", UI
(1889J , nr. 135 din 16/28 ianuarie).
5. In 8 ianui!lrle 1899, Inteligenta română a "aranjat la
Sighişoara "MAţa cu clopot'� comedie popora/� cu
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File din istoria teatrului românesc din Târgu-Mureş
şi imprejurimi
1907-1908'; Braşov, 1909
?· Au fost cre�te comitete filiale in Reghin (preşedinte
Ios1f Popescu, director de bancă; vicepreşedinte dr. I.
Harşia, avocat; Sabin Popescu, secretar; Sever Barbu
casier), la Luduş (Nicolae Solomon, preşedinte; 1. Oltean
secretar), la Topliţa (lit L. Tllea, preşedinte; Olimpiu Trif,
secretar, G. Maier, casier), la Târnăveni (Aneta Zehan
preşedinte; 1. Pascu, secretar) şi la Sighişoara (T. Carnea
preşedinte; Zaharia Colceriu, secretar, Ioan Varga
casier). Au rei P. Bănuţ a încercat înfiinţarea unui comitet
şi la Târgu-Mureş, dar strădaniile sale nu au dat rezultat
ul dorit (Ibidem, p.82-83)
8. Şt. Mărcuş, loc. cit., p. 108-109.
9. " �evista teatrală'� I (1913), nr. 1 din 1 ian., p. 52.
10. In 1923, consemnează Dandea, "artişti români

trupa maghiară, pe aceea vreme una dintre cele mai
omogene şi versate din ţară, a primit in mijlocul ei acest
desant d� copii de trupă venit de la Bucureşti şi căldura
cu care directorul Mlklos Tompa ne-a infiat pe toţi" (Zeno
�or, Teatrul Românesc la Târgu-Mureş, 1962-2002,
Targu-Mureş, 2002, p. 178)
23. Minodora Condur, Elisabeta Gabriela Daicu
Valentina Iancu, Camelia Zorlescu, Alexandru Arşinel
Barbu Baranga, Ion Chiţoiu, Constantin Diplan, Mihai
Dobre, Mihai Gingulescu, Valeriu Popescu Miron
Şuvăgău, Vasile Vasiliu. Acestora li s-au alătur�t şi mai
experimentaţii Livia Duma-Baba, Maya Andrieş,
Alexandru Anghelescu, Valentino Dain, Nae-Fioca Acileni,
Eugen Mercus, Anca Roşu, Nicolae Luchian, Radu
Panamarenco.
24. Zeno Fodor, op.cit., p. 169-170.
25. Despre comuniunea sufletească, regizorul Ivan
Helmer, referindu-se la conflictul etnic izbucnit în anul
1990, îşi amintea şi despre perioada anilor ' 70 a teatrului
târgumureşan ,Acum că la Târgu-Mureş a explodat con
flictul etnic - scria acesta - incerc să-mi aduc aminte care
erau atunci relaţiile dintre unguri şi români În teatru şi În
oraş. Secţia română luase fiinţă cu vre-o opt ani mai
devreme, când o promoţie întreagă de institut fusese
repartizată acolo - "ca nişte co/onialişti", mi-a spus
recent unul dintre ei. Duşmănie deschisă nu era - dar, in
general comunicarea era minimă. Excepţie, cel care se
înţelegea perfect cu toată lumea, era, bineinţeles, Harag
însuşi; el se formase in cultura şi in teatrul maghiar, dar,
avea, cred, o uşoară preferinţă pentru stilul de teatru ca şi poate pentru firea mai deschisă a românilor" (Ivan
Helmer, O vară, in ,;reatrul azi", nr. 7-8/1990, p. 66).
26. Zeno Fodor, Teatrul Românesc la Târgu-Mureş,
1962-2002, Contribuţii la istoria primelor patru decenii
"
din activitatea Companiei "Liviu Rebreanu a Teatrului
Naţional Târgu-Mureş, Târgu-Mureş, 2002, p.15-16.
27. Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, I,
anul XI\/, nr. 91/17 octombrie 1978.
28. ,;reatru'� nr. 1(VIll), ianuarie 1963, p. 79
29. "Uj elet", Târgu-Mureş, 28 decembrie 1962.
30. "Celălalt spectacol cu această piesă (primul fusese
pus în scenă de Teatrul de stat din Constanţa-n.a.)
prezentat de secţia română a Teatrului de Stat din Tg.
Mureş, care a ocolit simplitatea, tonul direct şi cald, a fost
dominat de glasul strident al actorului Valeriu Popescu,
care a damat textul, fără a ne da posibilitatea să
descifrăm prea mult din el. A fost, de asemenea, vizibilă
�ruinţa actorului către o gesticulaţie abundentă şi
inutilă. Gestul larg, atitudinile statuare, des repetate, au
fost În dezacord cu spaţiul de joc limitat pe care il oferea
decorul şi au dus la monotonie. Jocul Mariei Indrieş
(Fata) nu s-a acordat cu cel al partenerului ei ; de aci şi
lipsa de comunicare dintre cei doi actori, care au
interpretat parcă două partituri deosebite, fără legătură,
in game diferite, prelungind existenţa gratiilor şi pe plan
ul intim, sufletesc, in care eroii comunică însă intens in
piesă. Trei din cele patru mici piese ale dramaturgului
argentinian Osvaldo Dragun, grupate sub titlul de
".Povestiri care merita să fie povestite ·� au fost
prezentate pe scena concursului de câţiva dintre cei mai
tineri actori (care au absolvit abia de un an Institutul de
Teatru) de la secţia română a Teatrului de Stat din Tg.
Mures. Ni s-a părut temerară incercarea tinerilor
absolvenţi de la Tg. Mures de a interpreta aceste
povestiri. Mai intii, pentru că ele conţin, in câteva pagini
doar, embrionul unor piese, cu conflictul, acţiunea şi eroii
lor. Unei mari concentrării in ce priveşte textul trebuia să
i se răspundă cu o mare conclzie in exprimarea scenică.
Un gest, un cuvînt, o replică trebuiau slJ devina expresia
abreviată a unei scene din tr-o ples:J obişnuită, sJ

:

:

:

buni ne-au vizitat îmbucurător de des. Sunt de amintit, in
afara de trupa Teatrului Naţional din Cluj, care ne
vizitează tot la 1-2 luni, încă o trupă a Teatrului Naţional
din Bucureşti" (Dare de seamă, 1923, p. 17). În 1924,
acelaşi consemnează vizita Teatrului Naţional din
Bucureşti sub conducerea lui A. Sadoveanu şi Romald
Buffinski, a Teatrului popular şi a Teatrului Naţional din
"
Cluj, dar şi "trupa de propagandă a Dlui Brezeanu (Dare
de seamă, 1 924, p. 39.). In 1925, in zilele de 12 şi 13
martie, târgmureşenii I-au sărbătorit pe "nestorul artei
teatrale române Dl. Nottara': Cu această ocazie, s-a
jucat piesa istorică ,Apus de soare". Publicul românesc
din local itate "i-a oferit cadouri frumoase, precum flori şi
o cunună de /auri" ( Dare de seamă, 1925, p. 51).
11. Teatru românesc la Tg. -Mureş, in "Glasul
Mureşului", 24 ianuarie 1937.
12. Susţinerea financiară a activităţii culturale
desfăşurată de Conservator s-a aflat tot timpul în atenţia
primarului Emil Dandea atunci când se întocmeau
bugetele oraşului. Astfel, fondul pentru "un teatru stabil"
a fost alimentat, in perioada anilor 1935·1937, cu suma
de 300.000 lei, iar pentru anul 1937-1938 se prevăzuseră
200.000 lei pentru cor, teatru şi fanfară (vezi Dările de
seamă pe anii respectivi şi Expunerea de motive a
bugetului Târgu-Mureş pe anul 1 93 7 1938, in "Gazeta
Mureşului", 21 martie 1937 şi "Oraşul'� 1 aprilie 1937).
13. Idem. Preşedintele acestui comitet era colonelul
C. Loghin, iar membrii: Iosif Muntean, consilier la Curtea
de Apel, Ştefan Ieremia, şeful Serviciului cultural al
primăriei, Maximilian Costin, Gh. Chirvăsuţă, titularul
catedrei de artă dramatică, prof. Gheorghe Tâmoveanu,
ing. I. Motaş şi prof. Aurel Ciupe.
14. Dare de seamă, 1934, p. 72.
15. Traian Duşa, Pagini de istorie, artă şi cultură, voi.
II, Târgu-Mureş, Editura Ansid, 2002, p. 112.
16. Idem.
17. Teatru românesc la Târgu-Mureş, în "Gazeta
Mureşuluin, 24 martie 1935; Traian Duşa, op. cit., p. 114.
18. Teatru românesc, in "Gazeta Mureşului", 1
noiembrie 1936.
19. Traian Duşa, op.dt., p.1 14; Dare de seamă, 1936,
p. 36.
20. "Maximilian Costin era, de altfel, prin el insuşi- îşi
amintea Vasile Netea -un om fermecător, distins
violonist, compozitor şi muzicolog sincer Îndrăgostit de
literatură, Însuşiri pe care, fiind pianistă, le avea şi soţia
lui. Ambii erau totodată şi nişte amfitrion/ de o rară
fineţe, aşa Încât n-am putut decât regreta momentul in
care, in anul 1937, Costin a părăsit Târgu-Mureşul pentru
a se stabili la Bucureşti, ca director administrativ al
Operei Române" (Vasile Netea, Memorii, Târgu-Mureş,
Editura NICO, 2010, p. 49).
2 1 . Traian Duşa, op.cit., p. 1 15
-

22.

"Remarcabilă ospitalitatea neosteni2Jtivii- spunea
Barbu Baranga, în prezent stabilit la Londra - cu care
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tacol nici un sacrificiu nu este inutil". (Zeno Fodor, op.
dt., p. 205)
46. ,;Teatru", nr. 4/1972, p. 71-74.
47. Ileana Popovici, Tg-Mureş, nevoia de certitudini,
in .,Teatru ", nr. 4, aprilie 1973, p. 28.
48. Zeno Fodor, op.cit., p.65.
49. Teatrul", nr. 6/1948, p. 45.
"
50. Iulius Moldovan, care a detinut două mandate de
director al Naţionalului târgumureşan (1973-1976; 19851991) spunea că: ": .. A urmat "al doilea mandat", intre
1985-1991, cea mai .,obsedantă" din istoria de până
atunci a teatrului românesc. Finanţare de doar 15%,
vizionări repetate ale unor spectacole de către faimoasa
comisie ideologică, frica de a nu evada din "indicaţiile
tovarăşului", emoţii pânA la aprobarea repertoriului de
către .,tovarăşa de renume mondial", teama de a nu
putea achita salariile etc. " (Ibidem, p.225).
51. Zeno Fodor, op.cit., p. 225-226.
52. La Târgu-Mureş s-a jucat de 66 de ori, in prezenţa
a 20.563 de spectatori; la Sibiu, de 14 ori, cu 8.706
spectatori; la Sighişoara de 9 ori in faţa a 5.149 specta
tori; la Ouj, de 11 ori, cu 5. 094 spectatori; la Mediaş, de
7 ori, in faţa a 3 .659 spectatori; la Bistriţa, de 7 ori, in
fata a 3.571 spectatori etc. Î n total, 178 de reprezentatii
cu 74.374 spectatori (Zone Fodor, op.cit., p. 163, nota
113).
53. Tamara Dobrin (1925-2002) a fost o profesoară ,
membru supleant al ce al P.C.R. ( 1974-1976), membru
al CC (1976-1989). Tamara Dobrin a fost o activistă PCR
in mediul universitar, care a fost direct implicată in
represiunile antistudenteşti din perioada 1956-1960,
când era secretară de partid pe Universitatea din
Bucureşti. Propulsată in funqii de conducere, cu sprijinul
direct al Elenei Ceauşescu, a deţinut inalte demnităţi in
cadrul Frontului Democraţiei şi Unităţii Sodaliste.
54. Zeno Fodor, op.cit, p. 234
55. În foaia-program a spectacolului, regizoarea
dedara că "ideea care a stat la baza concursului a fost de
a-i stimula pe tinerii dramaturgi, de a le da ocazia să-şi
vadă piesele analizate şi jucate de profesionişti /. . ./, de
a-i ajuta să inţeleagă mecanismul producţiei teatrale şi
de a i se adapta'� Doar atât, întrucât spectacolul s-a
dovedit un quasi-eşec, piesa situându-se "in perimetrul
unei zone imprumutate din teatrul modern, la nivel
aproape de dtat" (Doina Papp, În jurul cozii, în "Teatrul
azi'� nr. 8-9-10/1992, p. 41).
56 . nPrima întâlnire" s-a născut pe fundalul lipsei de
informaţie şi al izolării - dedara Vlad Rădescu. Din
dorinţa de a sparge această izolare am luat iniţiativa de
a organiza la Târgu-Mureş manifestarea. Am convingerea
că studenţii de azi şi profesioniştii de mâine, vor avea de
câştigat" (Ludmila Patlanjoglu, Şapte capitale europene
la Târgu-Mureş, in ,;Teatrul azi'� nr. 8-9-10/1993, p.15).
57. Zeno Fodor, op.cit., p. 1 14;
58. Vezi o analiză detaliată a festivalului in "Teatrul
azi", nr. 1D-11-12/1994, p. 1D-12.
59. Zeno Fodor, op.cit., p. 1 18.
60. Marian Popescu, Oglinda spartă. Teatrul românesc
după 1989, Editura UNITEXT, Bucureşti, 1997, p. 287288.

marcheze o transformare. In al doilea rind, Întâmplările,
al căror caracter tragicomic este evident, trebuie
povestite şi alternativ jucate. Uneori, in cursul aceleiaş�
replici, actorilor li se cere să joace, să povestească, apoi
să revină la rol, pentru a sfârşi din nou În naraţi;. E un
teatru conventional prin excelenţă, un teatru m care
actorul lipsit de aportul oricărui element scenic - decor,
recuzită, costum -, transmite un mesaJ, uneort. expnmat de autor direct, manifest, alteori printr-un simbol, ca
În Povestea omului care s-a transformat În câine.
Regizorul spectacolului (Mihai Raicu) a lăsat pe interpreţi
să-şi joace cu o voită detaşare rolurile, ceea ce a făcut să
asistăm la o citire albă a textului, neincălzită nici o eli�
de emoţie, la un joc "cu miinile in buzunare". fncărcătura
dramatică a textului, in loc sa emoţioneze, s-a împrăştiat
fără urmă. E păcat că proaspătul colectiv de la Tg. Mureş
nu a ales pentru concurs o lucrare in care calităţile
actorilor să se fi putut manifesta deplin" (,;Teatru� nr. 2,
1

•

•

•

•

februarie 1963, p. 76).
31. Zeno Foclor; op.cit., p. 22.
32. ,;Teatru", nr. 6, iunie 1964, p.78.
33. Zeno Fodor, op.cit., p. 23-24.
34. Prin teatrele din ţară: Teatrul din Tg. Mureş secţia română, in .,Teatru", nr.7, iulie 1965, p. 96-100.
35 . .,Teatru", nr. 4, an XII, aprilie 1967, p. 80.
36. Zeno Fodor, op.cit., p.,36
37. Ibidem, p. 38.
38. Vezi in acest sens Ileana Popovici, Dansul sergen
tului Musgrave de J. Arden, in ,;reatru'� nr. 7/1969, p. 7880; Ion Cocora, Privitor ca la teatru, Ed. Dacia, Ouj
Napoca, 1975, p. 259
39. Zeno Fodor, op.cit., p.199.
40. Zeno Fodor, op.cit., p.46.
41. ,,Steaua", anul XXII, nr. 16, 31 decembrie 1971, p.
36.

42. Teatrul de Stat Târgu-Mureş, Marosv;lsarhefyi
Al/ami Szfnhaz, 1946-1971, 25 de ani de teatru la Târgu
Mureş (25 eves a marosv;isarhelyi Allami Szfnhiiz),

Târgu-Mureş, 1971, p. XII.
43. .,Teatru", nr. 12, 1971, p. 33-41
44. Ion Cocora, op.cit., p.62 .
45. "Procurorul era un spectacol politic in care dorinţa

de a impune adevărul m-a obligat "să vorbesc" despre
raportul dintre libertate şi detenţie, dintre ideal şi reali
tate. Personajul anchetatorului era plasat in public, cir
cula obsedant printre spectatori, biciuindu-le conştiinţa şi
memoria. Oportunistul, nuturând steagul roşu, cânta
Bandiera rossa, imagine ce izbea până la limita suporta
bilului. Plana asupra spectatorilor o interogaţie: când şi
unde, de ce şi cum se poate perverti simbolul revoluţiei.
Depinde În mâinile cui se găseşte şi cine flutură
stindardul. Era o atitudine revoluţionară, ce nega cu
violenţă disperată mistificarea şi teroarea comunistă, căci
despre dictatura politică comunistă era vorba. Îmi aduc
aminte cum, in sala arhiplină de la Teatrul Bulandra din
Bucureşti, unde Teatrul Naţional din Târgu-Mureş a
prezentat intr-un turneu de excepţie (remarca ii aparţine
regretatului critic Dinu Kivu) spectacolul meu /. . ./ la
pauză Uviu Ciulei i-a spus lui Radu Penciulescu: "Radule,
la sfârşit ne arestează pe toţi". La care Penciulescu a
răspuns prompt: "Măcar de-ar face-o. Pentru acest spec-
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INTELECTUALI ROMÂNI DIN ARCUL INTRACARPATIC ÎN
VIAŢA PUBLICĂ BĂNĂŢEANĂ ŞI ARĂDEANĂ
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU, Prof. Vasile STANCU

Cuvinte cheie: inte�ectuali români, judeţele Covasna şi Harghita, Banat
Key words: Romaman scholars, Covasna and Harghita Counties, Banat
Abstract

�

� �

�

Thr� ghout the l st c ntury, a series of �or:nanian
olars, some of whom being figures of national importance in
_
the p�ht1cal, economic, sc1ent•fic,
cultural, �rtist�c and Sf'lnh:'al fileds, originating from the present covasna and Harghita
�ounties, worked, fo� a longer or shorter ti e, • n the h1ston region of Banat. Depending on the
role they plc.yed in the
�
_ of Banat, we
. three ma1n
hves of the communit1es
can 1dent1fy
groups: 1. Bishops of Caransebeş and Lugoj· II. Members
of the Colan family and their kindred, from Araci, Covasna county; III. Scholars from the Breţcu
a rea of th e former Trei
une_ co nty (pre ent-day Covasn county). There are many more Romanians coming from the intra-Carpathi
an arch
wh1ch, 1n t1me, stud1ed nd wor ed 1n Banat and the region of Arad. Even this small "sample'� introduced through this
study, shows that, desp1te the d1stance separating these two areas of Romania, many abiding connections have existed
betwe_en their inhabitants, expressing the durability of Romanian permanence in the totality of the Romanian ethr.o
genesls area.

�

�

�

�

�

�

�

De-a lungul ultimului secol, o întreagă serie
de intelectuali români, unii dintre aceştia
ajunşi personalităţi naţionale ale vieţii politi
ce, economice, ştiinţifice, cultural-artistice şi
spirituale, originare din actualele judeţe
Covasna şi Harghita, şi-au desfăşurat activi
tatea, o perioadă mai mică sau mai mare a
vieţii, în regiunea istorică a Banatului sau în
oraşul şi judeţul Arad. În funcţie de rolul jucat
de aceştia in viaţa comunităţilor bănăţene şi
arădene, se disting trei grupuri principale: 1.

1902 este secretar al Arhiepiscopiei Sibiului,
îndeplinind şi funcţia de redactor al publicaţiei
mitropolitane "Telegraful Român", (ianuarie
1898- decembrie 1900), apoi între 1902-1909
de asesor eparhial (consilier) al Mitropolitului
Ardealului, Ioan Meţianu.
Încă de pe băncile liceului năsăudean şi al
anilor de studenţie, tânărul topliţean va cola
bora la diverse publicaţii naţionale: ,;Telegra
ful Român " de la Sibiu, "Familia" de la Oradea,
"Revista Orăştiei'� "Gazeta Transilvaniei" de la
Braşov, precum şi Dreptatea " de la Timi
"
şoara2, ajungând în contact cu realităţile
bănăţene, care-I interesau, în primul rând, în
scopul valorificării creaţiei populare " din

Episcopi ai caransebeşului şi Lugojului; Il.
Membri ai familiei Colan şi rudele lor, din Araci,
judeţul Covasna; III. Intelectuali din zona
Breţcu, fostul judeţ Treiscaune (azi Covasna)

dorinţa de a conserva pentru viitorime şi pen
tru istoria culturii româneşti aceste produse
ale inţelepciunii populare", după cum afirma

I. Episcopi ai Caransebeşului şi
Lugojului
I.l. Elie Miron Cristea s-a născut la 18
iulie 1868, într-o familie de ţărani topliţeni " cu
o personalitate surprinzătoare prin multilate
ra/itatea preocupărilor şi prin pasiunea cu
care, În Transilvania, s-a implicat În epocă,
fiind şi el pe lângă ceilalţi cunoscuţi, unul din
stâlpii ei. . . . a ajuns la cele mai mari demni
tăţi la care putea aspira cineva in România, in
vremea aceea: episcop, mitropolit primat,
patriarh, regent şi prim-ministru " 1 . După

mitropolitul Antonie Plămădeală, asigurând
astfel ,,supravieţuirea neamului românesc'�
aflat sub stăpânire străină "pornită pe faţă
să-i deznaţionalizeze pe români" 3, Ajutat şi
de "membri ai Casinei române din Lugoj, care
au transmis prin avocatul dr. George Adam,

"sentinţe, maxime şi proverbe valoroase,
multe necunoscute in părţile ardelene'�
notează Elie Cristea în precuvântarea la lucra
rea sa, a reuşit să publice la Sibiu, în 1901,

"colecţia de Proverbe, maxime, asemănături
şi idiotisme colectate din graiul românilor din
Transilvania şi Ungaria'� Chiar şi-n documen
tele rămase de la viitorul patriarh s-a găsit un

absolvirea şcolii primare la Topliţa, a cursu
rilor liceale la Bistriţa şi Năsăud şi a
Institutului Teologic-Pedagogic din Sibiu, al
cărui licenţiat devine în 1890, îşi va continua
studiile universitare l a Facultatea de litere şi
filosofie din Budapesta, obţinând titlul de doc

manuscris, de 38 de pa gin i , datat 23 martie
1898, cu proverbe, intitulat "Cartea proverbi
lor şi a zicerilor culese de pe masa poganflor"
din "Concordia Lugojului", pus, probabil, la

tor în ştiinţe, în mai 1895, cu teza "Viaţa şi

opera l ui

Mihai Eminescu". Între anii 1895-
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pe care le-a dotat,

pe propria cheltuială, cu
cărţi şi broşuri religioase tipărite de tipografia
eparhială pe care a modernizat-o şi a dotat-o
cu seturi noi de litere7. Episcopul Elie Miron
Cristea ,,a oprit şi desfiinţarea Institutului
Pedagogic şi a Înfiinţat la 191 0, fondul
eparhial special pentru construirea semina
rului episcopesc . . . . şi a pus temelie, prin o
fundaţiune de 100. 000 coroane, mitropoliei
Banatului" a . În perioada păstoririi sale "a
intreprins În peste 50 de localităţi vizite cano
nice, În 26 dintre acestea oficiind şi Sfânta
liturghie, indemnând credincioşii a fi alături
de biserica neamului, de şcoală, să cultive
limba română şi tradiţiile străbune'� A sfinţit
izvorul "Balta caldă ", numit apoi "Izvorul
Miron ", unde, în anul următor, a aşezat piatra
de temelie a viitoarei mănăstirii cu hramul
"Sfântul Prooroc Ilie''9,
În domeniul şcolii confesionale, "chestiu
nea cea mai arzătoare pentru el şi sinodul său
eparhial ", a întreprins eforturi deosebite
pentru a apăra invăţământul in limba română
de aplicarea legii Apponyi. Încă din 1910 a
reuşit să repare şi să adapteze, la condiţiile
pretinse de legile şcolare, peste 60 de localuri
de şcoală, pentru ca numărul lor să crească
cu 90 în următorii patru ani, "iar celelalte
edificii şcolare încă au primit reparaţiuni'1.D.
Eforturile sale au fost îndreptate şi spre
perfecţionarea cadrelor didactice cărora le-a
pretins " ca atât Învăţătorii, cât şi cateheţii, să
năzuiască a-şi Însuşi o metodă de predare cât
mai intuitivă, atât prin citirea de prelegeri de
model, care apar În revistele noastre peda
gogice, cât şi mai ales prin participarea la
conferinţele şi cursurile Învăţătoreşti unde
Învăţători cu practică ţin asemenea prelegeri
de model" 1 1, Însuşi episcopul, cu diferite
prilejuri, deschiderea noului an şcolar, inau
gurarea unor noi edificii şcolare, cuvântări în
biserică, oferea ca modele de comportare
tineretului, mari personalităţi ale vieţii publice
bănăţene. Pe lângă multe altele, un aseme
nea exemplu, îl constituie jubileul de 100 de
ani de la înfiinţarea Institutului Pedagogic din
Arad. Modelul ales este primul director al
acestei instituţii de învăţământ, preotul cărtu
rar, profesorul şi fabulistul Dimitrie Ţichindeal,
acel g u ră de aur" al lui Eminescu, despre

dispoziţia sa de acelaşi avocat din Lugoj".
La 21 nov./4 dec. 1910 a fost ales, cu
majoritata voturilor Sinodului eparhial, epis
cop de caransebeş. A fost confirmat de
împărat la 16/29 aprilie 1910 şi hirotonit, în
Catedrala Mitropolitană de la Sibiu, la 3 mai în
acelaşi an. La plecarea sa de la Sibiu la
Caransebeş, pentru a fi instalat pe scaunul
episcopal, protopopul de Sălişte, dr. Ioan
Lupaş, i-a urat profetic: "Să fii pentru Banat,
ceea ce a fost Şaguna pentru Ardeal!"
Ca episcop de Caransebeş, Elie Miron
Cristea s-a manifestat ca fiind "o persona
litate complexă, un purtător de grijă al
credincioşilor încredinţaţi spre păstorie, un
om al faptelor imediate cu o capacitate uri�
şă de a-i atrage şi pe alţii de partea sa. In
momentele de cumpănă nu a dat dovadă de
şovăieli, ci de curaj şi maturitate. I-au fost şi
i-au rămas sfinte idealuri Biserica, Şcoala şi
Cultura Naţională, o trinitate fără de care nu
se poate explica adevărata iubire de neam''S.
Decada episcopatului său la Caransebeş a
fost total nefavorabilă unor mari înfăptuiri, a
fost o perioadă de intensificare a prigoanei
antiromâneşti, de aplicare a legii XXVII, din
1907, privind învăţământul confesional şi a
desfăşurării primului război mondial. Cu toate
acestea, toţi biografii viitorului patriarh au
subliniat faptul că venirea şi activitatea sa în
eparhia Caransebeşului a însemnat un moment
de revigorare în planul vieţii materiale şi
spirituale a clerului ortodox bănăţean şi a
păstoriţilor acestora, o reactivare şi amplifi
care a mişcării culturale, o creştere a calităţii
învăţământului confesional fiind totodată
considerat a fi şi ,,salvatorul şcoalelor confe
sionale bănăţene". Actualul episcop al Caran
sebeşului, P.S. Lucian Mic, referindu-se la
perioada păstoririi episcopului Miron Cristea,
printre numeroasele realizări, amintea de
crearea unui singur fond de pensii, al cărui
statut 1-a întocmit, cuprinzând oficialii Consis
toriului, profesorii seminariali, protopopii trac
tuali, văduvele şi orfanii de preoţi, statut al
cărui scop principal era de a imbunătăţii
situaţia materială a clerului şi familiilor lor. Pe
această linie, menţiona şi iniţiativele de
construire a caselor parohiale şi asigurarea
contra foc u lu i a edificiilor din comunele
bisericeşti care formează p ro prietatea
Bisericii6. Totodată, a sprijinit lucrările de

"

care afirmă că "Ciuchindeal a fost unul dintre

cei mai de frunte bărbaţi bănăţeni, care ne-a

reparaţii a lăcaşurilor de cult din Sacul,
Dalboşeţ, Buziaşi, Uzdin, Pătaş, Alimbunar,
a construit noua biserică ortodoxă româneas
că de la Vârşeţ, a înfiin�at biblioteci parohiale

salvat biserica de sub ierarhia sârbească, a
fost primul director al pedagogie/ române din
Arad, căruia românii bănăţeni au să-i mulţu
mească [pentru] toată cultura lor, cum zice
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marele istoric Papiu Ilarian " l2 ,

Pentru învăţă mântul confesional izbucnirea
Primulu i Război Mondia l şi apoi intrarea
României în război împotriva Austro-Ungariei,
a însemnat atât înrolarea în armata austro
ungară a învăţăto rilor şi preoţilor, trimiterea
lor pe fronturile din Italia şi Galiţia, transfor
marea edificiilo r şcolare în unităţi militare sau
spitale de campanie, dar şi arestarea şi
întemniţa rea în lagăre, pentru activitatea
cultural-naţională anterioară, pentru spionaj
în favoarea României sau pentru nesupunere
faţă de instituţiile statului maghiar. Astfel, în
anul 1917, din dieceza Caransebeşu lui erau
înrolaţi în armată un "număr de 148 de învă
ţători din totalul de 272 ", iar de la Institutul
Teologic "au fost încorporaţi aproape toţi stu
denţii din anii III şi IV"13, Din rândurile celor
arestaţi îi amintim pe Coriolan Buracu, Ion
Măran, Martin Vernichescu, Emilian Novaco
vici, Ion Vidu şi Damaschin Daicoviciu. De
asemenea, a însemnat instituirea, pe cea mai
mare parte a diecezei a "zonei culturale'�
precedată de diminuarea numărului de ore
predate în limba română, mărind pe cele în
limba maghiară, numirea profesorilor de către
minister, controlul învăţământului confesional
de către comisari guvernamentali permanenţi.
Împotriva tuturor acestor măsuri, de la mitro
polit la preotul rural, s-a manifestat o dârză
rezistenţă, stimulată şi prin viile proteste şi
petiţii, adresate autorităţilor maghiare, de cei
doi episcopi bănăţeni, Elie Miron Cristea şi
Ioan 1. Papp al Aradului, astfel că aplicarea
măsurilor guvernamentale a devenit, în cea
mai mare parte, formală 14.
În plan cultural, activitatea lui Miron Cristea
a vizat în mod special revitalizarea despărţă
mintelor şi a agenturilor culturale ale ASTRE!,
înfiinţarea unor noi agenturi în mediul rural
(Iaz, Maciova, Peştere, Valea Boului - astăzi
Păltiniş), activarea şi înfiinţarea de biblioteci
populate, înmulţirea şi diversificarea prelege
rilor la sate, intensificarea colaborării dintre
despărţăminte şi celelalte societăţi culturale
din Caransebeş: Casina română şi Reuniunea
română de cântări şi muzicălS. S-a impulsio
nat activitatea "Reuniunii învăţătorilor români
ortodocşi din dieceza Caransebeşului'� precum
şi a "Societăţii pentru Fondul de Teatru Român"
care, în noiembrie 1913, şi-au organizat adu
nările generale la Caransebeş, urmate de "o

suită de spectacole teatrale ale trupei lui
Victor Antonescu din Bucureşti'' care au prezE.:�ţ�� !!"! ����!�r� !n ��ma� ::g nsept� fl:lrtu:

noasă" şi "Năpasta "16,

Sfârşitul Războ iului il găseşte pe Miron

Cristea pe baricadele luptei pentru Marea Unire.

S-a implicat activ în formarea Consil iului
Naţional Româ n şi a Gărzil or Naţionale din
Caransebeş, în alegerea delegaţilor şi organi
�area Marii Adunări Naţion ale de la Alba Iulia.
In urma hotărârii de la 1 Decembrie 1918
Miron Cristea va face parte din delegaţia car�
a prezentat Declaraţia Unirii regelui Ferdinan d
I, la Bucureşti.
Ultima acţiune, în favoarea Banatului 1 de
• u
la 1nalţimea scaunulu i episcopal al Caransebeşului, a fost la deschiderea primului parla
ment ales al României Mari, în ziua de 5/18
decembrie 1919, când " episcopul Caransebe

şului, senatorul de drept Miron Cristea, va
ridica cu vigoare problema unităţii naţionale,
istorice, social-economice, religioase, militare
şi teritoriale a Banatului, in speranţa intre
prinderii unor noi acţiuni viitoare, de diploma
ţie românească, la Conferinţa de Pace, care
să hotărască apartenenţa Banatului, de la
Dunăre până la Mureş, României" 17, Peste
câteva zile, la 18/31 decembrie 1919, va

deveni mitropolit primat al României, apoi la
1 noiembrie 1925 patriarh, la 20 iulie 1927
regent iar la 10 februarie 1938 prim-ministru,
funcţie pe care o va deţine până la sfârşitul
vieţii sale pământeşti, intervenit la 6 martie
1939.

1.2. Veniamin Nistor, s-a născut la 22
februarie 1886, în satul Arpătac, judeţul Trei
Scaune {astăzi satul Arad, jud. Covasna), în
familia preotului Dionisie Nistor şi a soţiei
sale, Elena, născută Stanciu. Studiile primare
le începe în satul natal, în limba maghiară,
însă le termină la Braşov în limba română,
după care urmează cursurile renumitului
gimnaziu braşovean "Andrei Şaguna ".
Preoţia moştenită din tată în fiu încă mai
facea trăinicia clerului, devenind o tradiţie
respectată de vlăstarele clerului român arde
lean. Astfel, tânărul Virgil, urmând vocaţia
tatălui său, " urmează Academia Teologică

Andreiană din Sibiu, pe care-o absolvă cu un
strălucit succes, care-/ determină pe mitropo
litul Ioan Meţianu să il recomande la ocupa
rea unui post duhovnicesc la Seminarul Nifon
din Bucureşti, in anul 191J"la, unde se înscrie
la Facultatea de Teologie, dar frecventând şi
cursurile de la Facultatea de Filosofie. La 9
iulie 1913, a fost hirotonit diacon celib şi la 15

Iulie, acelaşi an, presbiter, de mitropolitul
Ardealului, Ioan Metianu19, La declanşarea
răibolului e§t� A1BBili��f In amiătă ăuslrăungară, unde timp de patru ani "a funcţionat
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ca preot-căpitan şi referent spiritual al
Armatei a VII-a ': După Marea Unire va func
ţiona, pentru o scurtă perioadă de timp, în
Consiliul Dirigent (guvernul Transilvaniei n.a.)
" ca şef de serviciu la resortul cultelor (minis
terul cultelor n.a.), apoi ca secretar consisto
rial şi organizator al noi Înfiinţate episcopii a
Clujului, până la 1 mai 1922, când a intrat in
serviciul arhiepiscopiei Sibiului, tot ca secre
tar, mai apoi ca şi consilier referent. Aici a
aranjat şi organizat arhiva arhidiecezană de la
1848 până la 1900, a administrat fundaţiunea
Dr. Ioan Mihu cu realităţi in valoare lei
1 0.000. 000 aur, ... a organizat pelerinajul din
septembrie 1925, cu 1 60 de pelerini, sub con
ducerea I.P.S. mitropolit Dr. Nicolae Bălan, la
Ierusalim " 20.
În perioada sibiană va îndeplini şi o serie
de funcţii onorifice: membru în Sinodul
Eparhial şi în Congresul Naţional Bisericesc al
Mitropoliei; colaborator al publicaţiilor "Revista
"
"
Teologică , "Telegraful Român , "Lumea Sate
"
lor şi "Revue de Transylvanie"21; membru în
conducerea Reuniunii de Muzică "Gheorghe
"
Dima ; membru în Comitetul secţiei Sibiu şi
casier central al Asociaţiei clerului ortodox
"
român "Andrei Şaguna , calitate în care a ini
ţiat, în 1932, "Fondul de ajutor preoţesc" şi în
1935, a Căminului preoţesc de la Bazna,
"ocupându-se personal de planurile, construi
rea şi amenajarea cu tot confortul modern,
încât să fie cel mai bine organizat Cămin din
cele existente la această statiune balneară'"22.
De asemenea, în perioada 1930-1936, a scris
şi publicat studiile: " Confesionalism politic'�
"Să Înceteze confesionalismul politic'� "Buge
tul cultelor pe 1 931 � "Biserica ortodoxă În
bugetul cultelor pe 1930'� "Să se facă drep
tate " şi în limba franceză, " Cu/tele minoritare
şi Biserica Ortodoxă Română În noul buget al
României" 23.
În această perioadă va înainta şi pe "fus
"
celele scării ierarhice, fiind "hirotesit preta
presbiter, la 28 mai 1926. La 7 aprilie 1 940 a
fost tuns Întru monah la mănăstirea
Căldăruşani şi apoi Înaintat protosincel, iar la
17 iunie 1940 hirotesit arhimandrit. Marele
colegiu electoral i-a ales, În 3 iunie 1941, cu
91 din 140 voturi, episcop al Caransebeşului.

sării a " 70 de ani de la Întronizarea episcopu
lui-martir Veniamin Nistor in scaunul vlădi
cesc de la Caransebeş (1941 -201 1)'� caracte
riza astfel perioada păstoririi sale: "În condi
ţiile de război şi schimbărilor politice care au
urmat, păstorirea sa a fost providenţială pen
tru Caransebeş. Grija pentru nevoile spiritua
le ale credincioşilor a fost o preocupare de
căpetenie a vrednicului ierarh, toţi contempo
ranii, preoţi şi credincioşi, considerându-1 un
adevărat părinte sufletesc. Pentru Episcopia
Caransebeşului, ierarhul Veniamin Nistor a
devenit un exemplu de dăruire şi cucernicie,
iar pentru suferinţele indurate la desfiinţarea
eparhiei, În anu/ 1949, va fi cinstit ca un mar
tir al bisericii bănăţene " 2S, Despre rodnica sa
păstorire vorbesc fapte. Numai in primii patru
ani şi jumătate, Veniamin Nistor a "vestit cu
zel cuvântul sfânt În cele peste 1 00 vizitaţiuni
canonice organizate şi infrumuseţate cu sfin
ţirea a 1 O biserici, cu 36 liturghii arhiereşti şi
cu patru pelerinaje la Sf. Mănăstiri ale epar
hiei cu viaţă călugărească activă şi sfinţitoare.
A stăruit cu Îndelungă răbdare şi cu Învăţă
tură dumnezeiască in 97 inspecţiuni de
informare, in 6 conferinţe preoţeşti, in 4 con
sfătuiri cu protopopii, În 3 cu catiheţii şcoa
lelor secundare, În 1 0 pastorale ţâşnite din
suflet părintesc către suflet creştinesc, În cir
culare şi instrucţiuni, pentru primenirea vieţii
religios morale a poporului şi pentru un apas
taiat creator al preoţimei': Pentru a intensifi
ca viaţa religios morală, printr-un misionarism
activ, editează broşuri cu caracter religios,
cărţi de rugăciuni, o nouă revistă de zidire
sufletească şi de ştiinţă teologică "Altarul
Banatului" (1 ianuarie 1944), alături de "Foaia
Diecezană'� încurajează profesorii teologi de
a elabora cărţi şi opere de valoare teologică,
reorganizează viaţa duhovnicească a clerului
monahal, înfiinţează patru noi protopopiate la
Bozovici, Teregova, Sacu şi Reşiţa Montană26 .
"
A pornit "ofensiva bunătăţii şi a milei creind
Fondul pentru sprijinirea săracilor, pe lângă
"
fiecare parohie, Fondul "Veniam Nistor pen
tru ajutorarea preoţilor săraci şi în suferinţă,
a văduvelor şi orfanilor de preoţi, prin dona
rea intregii sale agoniseli (700.000 lei) timp

investit

1idire � C�tedral�i din Csran§tbt�; n EBn§tr81{
clădirea o rfelinatul ui de la mănăstirea ,,Sf. Ilie

de 20 de ani, de la Sibiu, a fiinţat Fondul pen
tru zidirea Aca d e m iei Teologice şi Fondul de

iunie 1 941,
iiiilJe 1�1 şi infP8RjJ�r 1� 111

A fost hirotonit arhiereu la 8

lă H

august 1 941 " 24.

P.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului, des
�hizând lucrările Simpozlonului International
,;Taină şi Mărturisire", desfăşurat în zilele de 24 mai 20 1 1 , la Caransebeş, dedicat şi aniver-

de la Izvor", menltl§ sl§ adliposteasdi 50 de
orfane de r� zboi A edificat schiturile de pe
Muntele Mic şi de pe Semenic, bisericile din
Ştinăparl, J iti n i Surduc, Sd!luş şi Copăcele, a
.

,
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reparat şi renovat numeroase biserici, printre
care cea a mănăstirii Sf. Prooroc Ilie şi a
Lugojului, pe care a repictat-o, a strâns fon
duri pentru a pune piatra de temelie a biseri
�ilor de lemn din Poiana Mărului şi MariJa27.
Intre scrierile sale din perioada caransebeşa
nă se remarcă studiul, apărut în 1944, intitu
lat "Chestiunea denatalităţii in Banat'� care
cuprinde propuneri concrete privind îmbu
nătăţirea situaţiei demografice, bazate pe
realităţile constatate în comunele vizitate2s,
Contopirea episcopiei Caransebeşului cu
Arhiepiscopia Timişoarei a dus la desfiinţarea
eparhiei şi desfiinţarea postului său. Bănuit
de a fi sprijinit acţiunile partizanilor antico
munişti din Munţii Banatului "şi-a trăit ultima
parte a vieţii sale la Alba Iulia, la catedrala
Încoronării (Reintregirii), declarată mănăsti
re, cu hramul "Sfânta Treime " al cărei stareţ
a fost până la trecerea la cele veşnice, in 5
februarie 1963, fiind Înmormântat la Schitul
"
"Sf. Ioan Botezătorul din Alba Iulia" 29,
I.3. Alexandru Nicolescu, ierarh greco

dii la Seminarul Teologic din Blaj (1905-1908
şi 1909-1913), predând în acelaşi timp şi la
Şcoala normală din localitate. Încă de atunci
a publicat diverse articole cu tematică teolo
"
gică, literară şi istorică în "Unirea'� "Românul
şi în alte publicaţii, anticipând rodnica activi
tate publicistică de mai târziuJo,
Î n anii 1907-1909 este preot misionar în
America, asumându-şi "nobila şi bărbăteasca
hotărâre de a se face apostolul şi povăţuito
rul pe calea mântuirii credincioşilor români
emigranţi peste Atlantic". În 1908, îi apare la
Cleveland, Ohio, lucrarea Spicuiri din trecutul
bisericii răsăritene. Reintors acasă, şi-a reluat
activitatea de secretar mitropolitan (1913),
canonic� apoi vicar general arhiepiscopesc
(1916). In această calitate, în condiţiile cunos
cute ale Primului Război Mondial, vicarul
Alexandru Nicolescu, după evacuarea Consis
torului mitropolitan, a rămas la Blaj, având
puteri depline de a purta de grijă intereselor
materiale şi spirituale ale credincioşilor. După
istorica hotărâre de la 1 Decembrie 1918, de

catolic, episcop de Lugoj şi mitropolit de Blaj,
s-a născut la 6 iulie 1882, în comuna Tulgheş,
judeţul Harghita, şi a trecut la cele veşnice la
5 iunie 1941, în Blaj. Părinţii şi naşii făceau
parte dintr-o puternică şi recunoscută comu

la Alba Iulia, Consiliul Dirigent, apreciind
însemnătatea trimiterii unui "procurator" pe
lâ ng ă Vatican şi înţelegând ,,serviciile eminen

te ce le-ar putea face În acele zile cauzei
româneşti'� 1-a desemnat în această funcţie
pe Alexandru Nicolescu. Importantele servicii
depuse, în interesul neamului şi al bisericii, în
cei doi ani petrecuţi la Roma de teologul
român, au fost unanim apreciate şi evi d enţia
te de documentele vremii. La reîntoarcerea în
ţară a fost numit "director spiritual" al mănăs
tirii de maici de la Obreja-Aiba (1920), iar în
iulie 1922, a fost instalat ca episcop de Lugoj,
păstorind credincioşii greco-catolici din aceas
tă eparhie până în mai 1935. După moartea
Mitropolitului d r. Vasile Suciu, Alexandru

nitate a negustorilor români din localitate, cu
rosturi însemnate în derularea co merţului
dintre Ardeal şi Moldova, dar şi în propăşirea
bisericii strămoşeşti, învăţământului şi culturii
naţionale (numele lor figurează printre mem
brii fondatori ai ASTREI, în 1861). A urmat
şcoala primară în satul natal, gimnaziul la
Reghin, iar liceul la Blaj. Remarcat de mitro
pol itul Victor Mihaly de Apşa, este trimis la
Roma, la Colegiul "De Propaganda Fide'�

unde a obţinut doctoratul în Filozofie şi

Nicolescu a fost ales şi confirmat Mitropolit

Teologie (1904). După cum avea să-şi amin

tească într-o "duioasă autobiografie", scrisă la
jubileul împlinirii a 25 de ani de preoţie, în cei
şase ani care au trecut "ca un vis frumos, a
parcurs domeniul vast al ştiinţelor filozofice,
sorbind cu nesaţ aceste ştiinţe, ce Îţi vrăjesc
inaintea ochilor orizonturi nebănuite de fru
museţi sclipitoare, nepieritoare, şi-ţi incântă
auzul sufletesc cu armonia ideală ce se des
prinde din sferele lor luminoase'� A obţinut
titlul de doctor în filosofie (1900) şi doctor în
teologie (1904), dobândind o vastă cultură

al Blajului. La 5 iunie 1941, Mitropolitul
Alexandru Nicolescu a trecut în eternitate,
fiind aşezat spre veşnică odihnă, cu toate
onorurile cuvenite, în cavoul mitropoliţilor din

Blaj31.
Fiind în primul rând "omul acţiunii spiritua
le'� fără a avea deci o predilecţie deosebită
pentru "administrarea bisericească'� tânărul
episcop Alexandru Nicolescu îşi începe activi
tatea de ierarh, fixându-şi un proglâm cu
obiective concrete izvorâte din priorităţile
Bisericii greco-catolice din acea perioadă. În
frumosul oraş bănătean, Vlădica Alexandru a
muncit cu energie, impunându-se în faţa

filosofică, teologică, literară şi ştiinţifică.

Revenind la Blaj, este hirotonit preot celibatar
în cancelaria mitropolita
nă din Blaj (1904-1905), apoi profesor de
teol og ie morală şi pasto ral ă şi prefect de stuşi numit funcţionar

cred i ncioşi l or

şi în peisajul vietii bisericeşti
nationale. A efectuat vizite canonice in toate
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înaintaşilor, probleme de istorie natională şi
bisericească, aspecte ale creaţiei literare, dar
şi probleme referitoare la familie, natalitate,
moravuri, relaţii interconfesionale şi repere
ale vieţii internationale. A militat constant
pentru promovarea şi afirmarea valorilor
naţionale. A fost adeptul unui "naţionalism
luminat" şi pragmatic. Impresionanta sa
operă publicistică este elocventă in acest
sens, inclusiv prin tonul aspru şi satiric" al
"
unor materiale purtând semnătura sa, izvorât
din dorinţa sinceră de îndreptare a unor
racile morale. În drumul apostoliei sale şi-a
respectat "programul vieţii de arhipăstor'�
stabilit în 1922 la Lugoj. Ierarhul, "cu viaţă de
capucin': devenise o mare personalitate, un
exemplu
şt•• ţău " J4de "preot cu viaţă sfântă şi multă
un
.

parohiile, menţinând un contact permanent
cu clerul şi credincioşii săi. ,,Avea la inimă"
organizarea poporului în asociatii, preocupa
rea pentru formarea clerului, tipărirea de
presă bună (,,Sionul Românesc" este scris în
mare măsură de el), construirea de noi bise
rici, capele, case parohiale şi culturale. A res
taurat catedrala din Lugoj, făcând din ea o
"
adevărată perlă de artă bizantină". Distins
orator, Alexandru Nicolescu intervine în
"marile bătălii parlamentare pentru adoptarea
celor mai importante legi ale ţării'� A susţinut
"conferinţe erudite şi inflăcărate În Senat, la
Congresele Astrei şi la Asociaţia Generală a
Românilor Uniţi'� Din conferintele destinate
intelectualilor, s-au născut cele 1 1 studii apă
rute în Biblioteca pentru clasa cultă ". Are o
"
intensă activitate editorială; în perioada an ilor
1905-1941, bibliografia Mitropolitului Alexan
dru Nicolescu cuprinde 293 de titluriJ2,
Este autorul lucrărilor: Imperii, Blaj, 1911;
Adevăruri eterne. Meditaţii, predici, conferin
ţe, cuvântări ocazionale, Blaj, 1915; Teologia
Morală voi.I. Principii, Blaj, 1918; Dumnezeu
În natură, Lugoj, 1923; Natura, Lugoj, 1925;
Stropi de rouă. Poveţe sufleteşti, Lugoj, 1929;
Familia, Lugoj, 1934; Sfinţii şi animalele, Blaj,
1939, şi al traduceri l or : Predicile de advent,
ale lui Bourdalue, traduse din originalul fran
cez, Blaj, 1920; Bruno Vercruysse, Noi medi
taţii practice pe toate zilele anului (prelucrate
din nou de Ioan Baptista Lohmann), Lugoj,
1927. A publicat alte peste 200 de studii şi
articole în "Unirea" şi "Cultura Creştină " de la
Blaj, "Răvaşul"-cluj, "Sionul Românesc"-Lugoj,
"Observatorui"-Beiuş ş.a., discursuri, cuvân
tări pastorale.
Literatura: Gheorghe Comşa, Istoria predi
cii la români, Bucureşti, 1921, p.258-264;
Necrolog, în "Credinta Creştină", an. XXI,
1941, nr. 4-6, p.177-184; Iosif E. Naghiu,
Bibliografia mitropolitului Alexandru Nicolescu,
în "Credinţa Creştină'� an. XXII, 1942, nr. 4-6,
p. 242-255; Silvestru Augustin Prunduş şi
Clemente Plăianu, Catolicism şi Ortodoxie
românească. Scurt istoric al Bisericii unite,
Cluj-Napoca, 1994, p. 93-94; Nicolae Comşa
şi Teodor Seiceanu, Dascălii Blajului, Bucu
reşti, 1994, p. 13433.

II. Membrii ai familiei Colan şi rudele
lor, din Araci, judeţul Covasna
Un loc d isti nct în rândul personalităţilor
româneşti din Arcul Intracarpatic, îl ocupă cele
născute în localitatea Araci, comuna Vâlcele,
judetul Covasna, iar în cadrul acestora,
membrii familiei Colan. Această binecuvânta
tă familie a dat neamului şi culturii româneşti
oameni de cinste, numeroşi învăţători, profe
sori, preoţi, publicişti, medici, ingineri, econo
mişti, arhiteqi, cadre didactice universitare,
cercetători ştiinţifici şi alţi meseriaşi, comer
cianţi şi funcţionari. Trei dintre membri aces
tei distinse familii româneşti şi-au înscris
numele în panteonul nemuritorilor" neamu
"
lui, în calitatea lor de membri ai Academiei
Române: mitropolitul-cărturar Nicolae Colan
(1893-1967), filologul Dimitrie Macrea (19071988), prof. univ. dr. ing. Horia Colan (n.
1926)35 . O parte dintre membrii familiei
Colan, în secolul al XX-lea, au studiat sau au
deţinut diferite funcţii publice în localităţi
bănăţene şi arădene.
II.l. Gheorghe Colan s-a născut la 30
aprilie 1896, în Araci. Este fiul lui Nicolae şi al
Anei Colan (născută Nema). Tatăl său era,
după cum ne spune viitorul m itropol itu l al
Ardealului, Nicolae Colan (1957-1967), "frun

taş in sat, dar nu pentru avere, care era puţi
nă, ci pentru mintea sa luminată şi pentru o
deosebttti ştllnţ� de carte". Atat şcoala prima
ră, din satul natal, cât şi cea g imn a zlală de la
Sfântu Gheorghe, le urmează in u ng u reşteJ6

La studiile şi articolele cu tematldi pasto
ral�, religioasă, teologică, ce sunt preponde
rente, se adaugă cele pe teme culturale,
ştiintlflce, sociale, Istorice şi naţionale. A
abordat cu iscusinţă şi curaj, marile probleme
ale societăţii româneşti interbelice. Nu li p sesc
notele de călătorie, memorialistica, evocarea

.

Bătrânii satului şl-l amintesc pe copilul Gheor
ghe, al�turi de fraţii săi, ca pe nişte nelipsiţi
,,actori" pe scena casei de cultură ce funcţio
na pe lân gă biserica ortodoxă din sat şi sta122
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tornici participanţi la toate manifestările tradi
ţionale ce aveau loc cu ocazia sărbătorilor de
Paşte şi de Crăciun. Provenind "dintr-o fami
lie săracă, fără nici o palmă de pământ sau
alte mijloace de trai, a trecut munţii, in
România, stabilindu se la Ploieşti, unde avea
un frate, Miron, care era ca/fă la o prăvălie ...
pentru a-şi putea face viaţa mai bună, lăsând
la Araci restul familiei, intr-o casă compusă
dintr-o cameră şi bucătărie " 37. La Ploieşti a
venit în contact cu "Garda demnităţii naţiona
"
le şi "Liga Culturală pentru unitatea români
lor'� condusă de Nicolae Iorga, fiind "unul
dintre cei mai Însufleţiţi "activişti'� având În
suflet şi soarta românilor ardeleni" 38, La
declanşarea războiului de întregire naţională,
în 1916, s-a înrolat în armata română, la fel
ca alţi mulţi ardeleni care trecuseră Carpaţii
prin "vama cucului'� participând la luptele de
la Mărăşeşti, fiind decorat de cinci ori, între
care şi Ordinul "Bărbăţie şi Credinţă cu spade'�
cel mai important acordat neofiţerilor39, ter
minând războiul cu gradul de plutonier. După
terminarea războiului, se va căsători cu Elena,
născută Rafiroiu, şi-şi va desăvârşi studiile
secundare la Sfântu Gheorghe şi Sibiu. În
anul şcolar 1920/1921, a funcţionat ca învă
ţător în satul natal Arad, fiind împreună cu
Iosif Rafiroiu şi Eleonora Ţânţărean dascălii
care au reintrodus învăţământul în limba
română la şcoala din Araci, întrerupt în anul
1878, prin îngrădirile legilor discriminatorii din
timpul regimului dualist austro-ungar40.
În 1922, Gheorghe Colan urmează cursu
rile Şcolii de notari comunali din Făgăraş, pe
care le termină, ca şi pe cele secundare, "cu
"
distincţie . La 18 octombrie 1922, se angajea
ză ca notar în comuna Boroşneul Mic, judeţul
Trei Scaune, iar din anul următor va funcţio
na ca prim notar în renumita staţiune balneo
climaterică Covasna, unde s-a implicat cu
inteligenţă şi răspundere în problemele de
fond ce vizau dezvoltarea edilitar urbanistică,
valorificarea potenţialului balnear, funcţiona
rea instituţiilor bancare şi de credit, dezvolta
rea învăţământului de stat, sprijinirea activi
tăţii culturale desfăşurate de despărţământul
local ASTRA, devenind o figură cunoscută în
lumea administrativ-juridică pe plan naţional.
Sesizând rolul important al administraţiei de
stat în buna funcţionare a mecanismului
social, Gheorghe Colan s-a preocupat con
-

stant de perfecţionarea pregătirii sale profe
sionale. Intre anii 1 926-1929, pe când era
prim notar în Covasna, a urmat cursurile
Şcolii Su pe rioa re de Ştiinţe de Stat din

Bucureşti, luându-şi licenţa în "ştiinţele de
"
stat (drept administrativ n.a.), cu lucrarea
Administraţia comunală În România. Recu
noaşterea pregătirii şi meritelor sale profesio
nale se va realiza prin alegerea sa ca secretar
şi apoi ca preşedinte al Asociaţiei Notarilor din
judeţul Trei Scaune, iar la 7 decembrie 1929,
la Congresul de la Sibiu, ca secretar general
al Uniunii Notarilor din România, fiind confir
mat, în iulie, anul următor, ca notar I la
Covasna şi apoi ca notar de stat, la 1 5 august
193141,
Devenind o personalitate recunoscută pen
tru pregătirea sa teoretică şi experienţă în
munca de administraţie, în septembrie 1934,
prin decizia Ministerului de Interne, va fi
numit pretor la plasa Birchiş, judeţul Severin.
Peste trei ani, în octombrie 1937, se va trans
fera în aceeaşi funcţie, în plasa Sfânta Ana
(Sântana), judeţul Arad, iar din 1 938 va fi
numit ca prim pretor, la plasa Cluj. După sep
tembrie 1940, se refugiază, mai întâi la Arad,
unde se va pune la dispoziţia Prefecturii, apoi,
pentru câteva luni, va funcţiona în plasa
Chişinău Criş, iar din aprilie 1941.( la cerere,
se va transfera în plasa Radna. In 1943 se
pensionează medical şi se mută la Timişoara.
Intors la Cluj, în 1945, se va angaja la Banca
Centrală şi apoi la câteva întreprinderi. Şi-a
încheiat indelungata sa activitate pusă în sluj
ba binelui public ca funcţionar la Institutul de
Lingvistică al Academiei Române din Cluj. În
toate împrejurările, acolo unde I-au chemat
îndatoririle de serviciu şi I-au purtat valurile
vieţii, s-a implicat cu responsabilitate şi com
"
petentă în treburile "cetăţii . La Birchiş a ini
ţiat "o importantă acţiune pentru ridicarea
economică şi morală a populaţiei şi În special
În contra descreşterii demografice " 42. Peste
tot s-a îngrijit de sprijinirea învăţământului şi
culturii, fiind decorat cu medalia " Răsplata
muncii" pentru construcţii şcolare. A fost
multă vreme un constant colaborator la revis
tele administrative. A trecut la cele veşnice, la
11 octombrie 1963, la vârsta de 67 de ani.
De-a lungul vieţii, a fost însoţit cu dragoste şi
devotament de soţia sa, Elena, care i-a dăruit
pe cei doi copii: Stela, soţia cunoscutului filo
log Dimitrie Macrea, şi Horia, profesor univer
sitar, dr. ing. la Cluj-Napoca, personalitate
marcantă a ştiinţei româneşti contemporane,
membru corespondent al Academiei Române43.
11.2 Horia Colan s-a născut la 11 mai
1926, in localitatea Covasna, in familia prim
notarului Gheorghe Colan şi sotiei sale, Elena
(fiica lui Gheorghe Rafiroiu şi a Mariei, născu-
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York, membru în comitetele ştiinţifice ale unor
prestigioase publicaţii de specialitate, naţio
nale şi internaţionale. Este menţionat în pres
tigioase dicţionare de biografii din Chicago,
Cambridge, Londra, Atena, Bucureşti, ş.a.
Este apreciat ca un creator de şcoală în
"
ştiinţa materialelor" şi cercetător prodigios în
"
ale ştiinţei şi tehnicii româneşti". Prin partici
parea sa la peste 50 de congrese internaţio
nale, a devenit un adevărat ambasador al
ştiinţei româneşti în lume. Ca o recunoaştere
a prodigioasei sale activităţi ştiinţificeA a fost
distins cu patru premii ale Ministerului Invăţă
mântului şi Ştiinţei pentru cercetare ştiinţifică,
a fost ales preşedinte şi membru de onoare al
multor societăţi şi asociaţii, a primit titlurile
de Doctor Honoris Causa al Universităţii
Tehnice Gheorghe Asachi" din Iaşi şi al
"
Universităţii ,;Transilvania" din Braşov, Cheva
lier de L' Ordre des Palmas Academiques Franţa, "pentru servicii aduse culturii france
ze� Cavaler al Ordinului Naţional ,,Serviciul
Credincios", cetăţean de onoare al municipiu
lui Cluj-Napoca, membru de onoare al Ligii
Cultural-Creştine Andrei Şaguna", din Sfântu
"
Gheorghe şi preşedinte de onoare al Despăr
ţământului ASTRA Covasna-Harghita46.
La renumitul liceu arădean, Horia Colan a
făcut, într-o primă etapă, doar primele două
clase, între anii 1936-1 938, următoarele
două, urrnându-le la Seminarul Pedagogic
Universitar, care era de fapt Liceul de
Aplicaţie al Universităţii din Cluj, oraş în care
tatăl său fusese numit prim-pretor. Va reveni
la Liceui Moise Nicoară" în septembrie 1940,
"
după cedarea Clujului prin Dictatul de la
Viena, unde va absolvi cursurile în 1944.
"De la Liceul "Moise Nicoară" am cele mai
dragi amintiri ale tinereţii", declara într-un
interviu, acordat în anul 2005, Horia Colan.
Începutul său românesc a fost după Marea
Unire, dar a avut tradiţia de 260 de ani a pri
mului gimnaziu din Arad (1745). Este situat în
localul inaugurat în 1873, zidit pe locul biseri
cii eparhiale ortodoxe române, demolată în
1861. Între 1850-1919 a avut elevi români
prin burse date de fundaţiile Mocioni, Emil
Gojdu, Elena Ghiba Birta, Teodor Pop. Dintre
foştii elevi ai gimnaziului amintesc pe Moise
Nicoară (1802), Mircea Stânescu, Ioan Slavicl,

tă Ciotlec, din Araci). Datorită deselor schim
bări ale locului de muncă al tatălui (Covasna,
Birchiş-Severin, Sântana-Arad, Cluj, Radna
Arad), tânărul Horia a urmat primele două
clase ale şcolii primare la Covasna-Voineşti,
iar clasele a III-a şi a IV-a la Birchiş-Severin,
aproape de Mureş şi Săvârşin, la o şcoală pe
care a apreciat-o ca fiind nneobişnuit de

bună, care mi-a dat o pregătire corespunză
toare pentru liceul urmat la Arad (19361944J liceu ce poartă numele lui Moise
Nicoară'44. Încă de la acea fragedă vârstă,
elevul Horia Colan, avea o notă de maturitate
şi independenţă, pusă în evidenţă, printre
altele, şi de faptul că s-a deplasat singur, de
la Birchiş la Arad, pentru susţinerea exame
nului de admitere. De menţionat că timpul
cursurilor liceale 1-a petrecut la internat, unde
era o disciplină de fier, ceea ce 1-a fortificat şi
pregătit pentru înfruntarea greutăţilor viitoa
re. După terminarea liceului, în mod strălucit,
urmează cursurile Şcolii Politehnice din Timi
şoara. "Cu toate dificultăţile specifice perioa

dei care urmează imediat războiului, la care
s-a adăugat şi procesul de transformare a
societăţii cu evenimentele caracteristice, utili
zându-şi toată puterea de care dispunea, a
reuşit să obţină intr-un mod demn de admirat
titlul de inginer electromecanic, . . . ajungând
ca să fie remarcat şi evidenţiat de profesori şi
privit cu respect de către colegi'.,s. În 1971,
şi-a susţinut doctoratul. Din 1950 a fost cadru
didactic universitar, la catedra de Tehnologia
Metalelor, din cadrul Institutului Politehnic din
Cluj, al cărui rector a ajuns, între anii 19901992. În 1991, devine şi membru corespon
dent al Academiei Române, iar în 2009,
membru plin. Activitatea sa ştiinţifică s-a con
cretizat în 236 de lucrări, din care 21 cărţi
didactice şi de cercetare, în principal în dome
niul metalurgiei pulberilor şi asupra studiului
metalelor. A colaborat la elaborarea volumului
Vlil al Istoriei Românilor, la capitolul Învăţă
"
mânt, ştiinţă şi tehnică". A condus lucrări de
doctorat, numeroase lucrări de cercetare
ştiinţifică şi a realizat şase invenţii şi inovaţii.
Activitatea sa este binecunoscută în ţară şi
in străinătate, fiind membru în Comitetul
român de istoria şi filozofia ştiinţei, în
Comitetul Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din
România, in Comisia de ştiinţa metalelor a
Academiei Române, în Consiliul Naţional al
Asociaţiei Generale a inginerilor din România,
in Societatea franceză de metalurgie şi m ate
riale, în Soci etate a inginerilor din Franţa, etc.
Este membru al Academiei de Ştiinţe din New
--------'-=--=

Coriolan

Brediceanu,

Vasile Goldlş,

Ioan

Suciu, Emil Monţia, Sabin Manullă, Corneliu
Mlcloşi, viitorii

NlchJ47,

profesori Liviu Albu,

Laz�r

Dintre marii săi profeso ri, mentori care I-au
format profesional şi pentru viaţă, amintim
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câţiva: Eduard Găvănescu şi Nicolae Soneriu
- istorie, Ascaniu Crişan - directorul liceului
timp de aproape trei decenii, un exemplu de
ţinută şi integritate morală, de pregătire de
excepţie, vertical şi uman, care considera
catedra şi şcoala nu profesiune sau funcţie, ci
apostolat şi misiune, Tiberiu Grozescu şi N.N.
Mihăileanu - matematică, Constantin Teodo
rescu - chimie şi fizică, cel care şi-a lăsat
postul universitar din Bucureşti ca să facă
apostolat în domeniul fizicii şi chimiei în
Ardealul care, după Unire, avea nevoie de
dascăli de cea mai înaltă competenţă şi care
a creat laboratoare care în multe privinţe
depăşeau pe cele similare de la universităţile
ţării, Alecu Constantinescu - tatăl lui Paul
Everac şi Leontin Ghergariu - română,
Antoniu Drăgulescu şi Henri Michel - france
ză, Nestor �laga şi Dumitru Iacob - ştiinţele
naturale4B. Intre primii profesori, în 1919,
când liceul şi-a deschis porţile, au fost
Alexandru Stamatiad, Dimitrie Panaitescu
Perpessicius, Ion Dimitriu, Ascaniu Crişan,
Constantin Teodorescu49, Despre profesorii săi,
academicianul Horia Colan, îşi amintea cu
drag acum câţiva ani: "La fiecare Întâlnire cu
colegii, aveam impresia că dintre profesori,
mai aveam În faţă doar câteva coloane de
marmură rămase În picioare intr-o incintă de
coloane doborâte ale acestui "templu al tine
reţii noastre'� cum spunea Ştefan-Augustin
Doinaş. Dar, În acelaşi timp, priveam cu mân
drie la monumentalul edificiu, innoit continuu
şi Întărit de alţi eminenţi profesori, Însufleţit
in fiecare an de noi generaţii de elevi. Aceşti
oameni s-au dus. În sufletele noastre au lăsat
Însă o icoană pe care nimeni nu o poate lua
Înapoi şi ea e parte scumpă din comoara pe
care n-o arătăm nimănui, dar care ne ajută să
atingem scopuri care au fost şi ale lor'� "Îmi
amintesc şi azi cu respect de profesorul
Eduard Găvănescu, pe care /-am avut la Arad.
Îi datorez mult. . . De câte ori ajung la Arad,
merg la cimitir, cu un buchet de florrso.
De fapt, liceul arădean devenise o adevă
rată universitate românească la graniţa de
vest a României, dând ţării peste 20 de
membri ai Academiei Române. În această
atmosferă de emulaţie cu lturală, personali
tatea tânărului Horia Colan s-a modelat,
prefigurând performanţele de excepţie de mai
târziu. În anii de liceu a fost preşedintele
Societăţii de Matematică din şcoală, a colabo
rat la publicatii ştiintifice, de dl l�torii şi de
cuvinte încrucişate, s-a a propia t de cultura şi

Michel, de la Misiunea Franceză din România
la buna funcţionare a Bibliotecii Cercului
C�ltural Francez din Arad. Calitatea învăţă
mantului din liceul arădean, cunoştinţele
temeinice dobândite pe parcursul anilor de
studiu şi-au arătat roadele, începând cu rezul
tatele obţinute la bacalaureat şi admiterea la
facultate, examene susţinute în vara anului
1944, în condiţiile excepţionale ale stării de
război in care se afla ţara . Bacalaureatul a
început la Arad, in luna iunie, dar datorită
bombardamentelor, examenele s-au desfăşu
rat la Miniş. S-au susţinut câte 6 ore de
examene pe zi, timp de patru zile, ceea ce a
solicitat un efort deosebit din partea tinerilor
absolvenţi. În aceste condiţii, cu atât mai
meritorii sunt rezultatele obţinute de Horia
Colan, respectiv locul întâi, din 69 de absol
venţi reuşiţi la bacalaureat. " Noi am fost, îşi
aminteşte Horia Colan, cea de-a XXV-a pro
moţie, în anul 1944, în care ţara era ciuntită
din mai multe părţi, aşa că, pentru tabloul de
absolvire al secţiei ştiinţifice, eu alesesem
cuvintele lui Pasteur în legătură cu rolul naţio
nal şi internaţional al ştiinţei, care era plasat
într-un contur rotund, firesc al ţării: "Dacă
ştiinţa nu are patrie, omul de ştiinţă trebuie
să aibă una şi ei trebuie să-i Închine rodul
"
lucrărilor sale s1 ,
La doar o săptămână după bacalaureat, a
avut loc şi admiterea la Politehnica din Timi
şoara. Pe atunci, în ţară, funcţionau doar
Şcolile Politehnice din Bucureşti şi Timişoara,
iar admiterea, din cauza războiului, avea loc
n1.,1mai la acestea şi la medicină. Înfiinţată în
anul 1920, Politehnica timişoreană îşi câştiga
se deja o tradiţie, fiind recunoscută pentru
corpul profesoral de elită, mulţi dintre ei for
maţi la prestigioase institute din Germania şi
alte ţări europene, care au devenit, mai apoi,
membri ai Academiei Române. Temeinicia
invăţământului arădean şi-a spus din nou
cuvântul. Din miile de candidaţi, proveniţi din
toată ţara, au fost admişi la cele trei facultăţi
- Electromecanică, Construcţii, Mine şi
Metalurgie, doar 135, pe locul întâi clasându
se premiantul liceului "Moise Nicoară ". Cu
drag îşi aminteşte, academicianul de astăzi, şi
de mentorii săi universitari. "Gândul mă duce
cu recunoştinţă şi la profesorii mei de la
Şcoala Politehnică din Timişoara... Între marii
profesori pe care i-am avut, amintesc pe
Valeriu A/aci - analiză matematică, Ovidiu N.
Tino - geometrie analitică, Gh. Th. Gheorghiu
- geometrie descr/ptivă, Constantin Sălceanu

- fizică, Coloman Bakonyi - tehnologie, Mihail

ştiinţa franceză, ajutându-şi profesorul, Hcnri
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şi Cioflec, după bunicii din partea mamei.
Multe dintre vlăstarele acestor familii au avut
poziţii de frunte în viaţa publică arădeană sau
bănăţeană, indeplinind funcţii de publicişti,
profesori, ingineri sau arhitecţi, după cum
urmează:
11.3 Remus Rafiroiu, inginer, născut în
anul 1900, in Araci, judeţul Covasna. Urmează
şcoala primară în Braşov, unde incepe şi liceul
"
"Andrei Şaguna . După sfârşitul războiului îşi
termină studiile liceale şi superioare la
Timişoara. În anul 1923, este numit şeful sec
ţiei silvice al domeniului Mocioni, iar în anul
1925, devine secretar personal şi administra
tor general al Domeniului Mocioni. În această
calitate, desfăşoară o intensă activitate eco
nomică şi culturală. Ca preşedintele al Socie
tăţii culturale "A. Mocioni " a "lucrat la ridica
rea nivelului intelectual al locuitorilor din
nordul judeţului Severin, prin conferinţe şi
serbări susţinute la case de cultură şi
biblioteci'� fiind un sprijinitor constant al pro
movării culturii naţionale. A fost membru în
conducerea mai multor asociaţii economice,
culturale şi civice: administrator delegat al
societăţilor ,,Arad-Brad" şi "Mureşul"; membru
in consiliile de administraţie ale unor impor
tante instituţii economice şi bancare: Banca
"Victoria", Camera de Comerţ Arad, S.C "Arad
Lipova'� S.C. "Gloria"; preşedinte al Societăţii
de Vânătoare Arad şi al Cooperativei
"Rodica"; deputat în Adunarea eparhială a
Episcopiei Aradului54.
11.4 Iosif Rafiroiu, inginer, s-a născut în
anul 1902, in Arad, judeţul Covasna. A urmat
cursurile liceale la ,,Andrei Şaguna" din Braşov
şi "C. Diaconovici Loga" din Timişoara. După
absolvirea Şcolii Politehnice din Timişoara a
ajuns un reputat specialist în domeniul minier,
indeplinind funcţia de inginer-şef la Minele de
aur ale statului. " Cunoscând viaţa grea din
mină a venit in ajutorul lucrătorilor, fiind şi un
constant sprijinitor al şcolii şi bisericii lor" 55,
11.5 Silvestru Rafiroiu, arhitect, născut
în anul 1903, în Araci, judeţul Covasna. A
urmat cursurile liceale la "Andrei Şaguna " din
Braşov şi "c. Diaconovici Loga " din Timişoara,
iar pe cele universitare la Academia Regală de
Arhitectură din Bucureşti, pe care le termină
în anul 1928 uCU distinctie". Urmează stagii

Ghermănescu - mecanică, Ştefan Nădăşan rezistenţă, Constantin Severineanu - organe
de maşini, Lazăr Stoicescu şi Ioan Vlădea termodinamică, Plautius Andronescu - elec
trotehnică, Aurel Bărglăzan - maşini hidrauli
ce, Marin Bănărescu - maşini termice, Remus
Răduleţ - maşini electrice, curenţi slabi,
Corneliu Micloşi - centrale electrice, Ioan
Zăgănescu - material rulant şi alţii. . . . Cinstind
Înaintaşii, oamenii de ştiinţă, inginerii, profe
sorii, dovedim că-i merităm pe cei care cu o
admirabilă clarviziune şi perseverenţă, au
luptat pentru crearea şi dezvoltarea invăţă
mântului superior tehnic, pentru Înfiinţarea
de laboratoare in cele mai vitrege condiţii
materiale, laboratoare despre care Pasteur
spunea: " Lăcaşuri sacre, Înmulţiţi-le şi Împo
dobiţi-le, căci ele sunt templele viitorului'�
Într-o epocă dramatică, atunci când ţara era
ingenuchiată, Nicolae Iorga spunea, in
"Răspunsul la mesagiu'� rostit in şedinţa
Camerei, din 14 decembrie 1 916: "Dacă sun
tem ceva, nu suntem prin biruinţa strămoşilor
noştri, ci suntem prin suferinţa lor. Toate
puterile noastre nu sunt altceva decât jertfa
lor, strânsă laolaltă şi prefăcută În energie'�
De aceea, gândul mă duce cu emoţie la pro
fesorii mei, a căror imagine mi-a rămas În
suflet, din care mi-am hrănit munca pentru
aceleaşi ţeluri care au fost şi ale lor" s2 .
Alături de amintirile din anii şcolii, despre
Banat şi minunatele sale locuri, Horia Colan
ne mai povesteşte: "... mi-au plăcut Însă
anecdotele despre oameni mari. Gustul mi-a
venit la Castelul de la Bulci, o localitate situa
tă vizavi de Vărădia şi de Săvârşin, peste
Mureş. Acolo era Castelul familiei Mocioni, o
familie de macedoromâni pe linia Gojdu
Şaguna, unde un unchi al meu, Remus
Rafiroiu, era administrator al domeniilor...
Biblioteca familiei era una dintre cele mai
remarcabile, iar "stăpânul" era Antoniu
Mocioni de Foeni. Biblioteca aceea m-a cuce
rit cu totul, iar lecturile mele depăşeau condi
ţia de licean. Citeam, de pildă, memoriile lui
Foch, notam Într-un jurnal pe care il păstrez
şi azi.. . O vreme, familia mea a locuit la
Radna-Lipova. Mergeam la Mâsca, treceam la
Ghioroc, petreceam câteva zile la culesul vii
lor. Tr�iam intr-o zonă foarte plăcut�, foarte
bogat/J, cu oameni bogaţi intelectual şi

postuniversitare şi excursii documentare la

moral. . . " 53.

Constantinopol, Viena şi Roma. Din anul 1929,

pana in 1933, funcţionează ca arhitect al
municipiului Arad, membru al Consistoriului
eparhial. A proiectat n um eroase biserici orto
doxe, in stil bizantin, şi alte edificii p u bl i ce "in

Provenind, atât după tat�, cât şi după
m am ă, din satul Araci, H o ria Colan avea l egă 
turi de rudenie directă cu familiile Colan şi
Nema, după bunicii din partea tată lu i , Raflroiu
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publică bănăţeană şi arădeană

stil curat românesc" (aşa cum sunt şcolile pri
mare din Bujac şi Birchiş). " Toate bisericile
ridicate după planurile sale sunt adevărate
pietre de hotar ale ortodoxismului (Giogovăţ,
Selişte, Andrei Şaguna, Agriş, Arad, Şega, Gh.
Sofronie)'� Din anul 1936, a funcţionat ca
arhitect proiectant în TimişoarasG ,
11.6 Gheorghe Rafiroiu (1907-1956), fiu
al Araciului, a absolvit Facultatea de Litere şi
Filosofie din Bucureşti. Profesor de istorie
geografie la Oradea, Salonta şi Lugoj. Este
autorul lucrărilor: Mânăstirea din Peri (1934),
Monografia localităţii Araci (1938), Dealul de
Fier (memorii din război, 1938)57.
11.7 Constantin Cioflec (1880-1979), s-a
născut in anul 1880, tot in Araci. A absolvit
Facultatea de Litere şi Filosofie şi Facultatea
de Drept ale Universitătii Bucureşti. În peri
oada 1912-1919 este custode la Biblioteca
Academiei Române din Bucureşti. Din 1919, a
funcţionat ca profesor la Liceul "C. Diacono
vici Loga " din Timişoara . "Posedând o bogată
cultură clasică şi filosofică, s-a remarcat ca un
distins membru al corpului didactic secundar
din Timişoara " sa .
11.8 Romulus Cioflec (1882-1955), pro
fesor, scriitor. A absolvit şcoala normală în
Câmpulung Muscel (seria Ion Mihalache) şi
Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti.
Şi-a început activitatea ca învătător în comu
na Chiojdeanca (Prahova). În perioada 19111912, a fost prim-redactor al ziarului "Românur'
din Arad. A fost apoi profesor la liceele "B.P.
Haşdeu" şi "Mihai Eminescu" din Chişinău,
"
"Diaconovici Loga din Timişoara (10 ani) şi
"
"Gheorghe Lazăr din Bucureşti. Este autorul
mai multor volume de proză şi teatru, dintre
care: Pe urmele Basarabiei, Cutreierând
Spania, Sub soarele polar, Vârtejul, Boierul,
Moarte cu bucluc etc. A fost bun prieten cu
Panait Istrati59.
II.9 Virgil Cioflec (1876-1948), născut la
1886, în Araci, a absolvit Universitatea Ia şi,
Facultatea de Drept. În anii 1911-1912, a fost
redactor la ziarul "Românul " din Arad, apoi a
activat ca secretar al Ligii Culturale pentru
Unitatea Românilor din Bucureşti. S-a afirmat
ca scriitor, publicist, critic şi colecţionar de
"
artă. A colaborat la "Tribuna din Sibiu, la
"
"Viaţa , "Soarele", " Pagini Literare" etc . A
publicat "Epigrame"(1898), " Mălureni " (1916),
şi două volume, despre picturile lui Ştefan
Luchian (1924) şi Nicolae Grigorescu ( 1925).
A donat Universităţii clujene "Pinacoteca

11.10 Silvestru Cioflec (1889-1969), pro
fesor de limba română şi germană născut la
Araci în anul 1889. Urmează l iceu l l� Braşov şi
facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti.
In perioada 1 91 8-1921 a fost profesor la
"
Chişinău, apoi la Liceul "C. Diaconovici Loga
din Timişoara. Din anul 1 929, a indeplinit
funcţia de inspector şef al Regiunii Scalare
Timişoara. "Dotat cu un rar cult pentru drep
tate, Întreaga sa acţiune este colorată cu un
puternic sentiment naţional, pe care Îl mani
festa chiar şi pe vremea când se găsea pe
băncile şcoalei primare " 6 1 .

III. Intelectuali din zona Breţcu, fostul
judeţ Treiscaune (azi Covasna)
III.l. Ghiţă Popp
În localitatea Poiana Sărată, din fostul judeţ
Treiscaune, situată azi în judeţul Bacău, s-a
născut, la 3 ianuarie 1883, publicistul şi omul
politic, Ghiţă Popp. Era fiul notarului comunal
Gheorghe Popp şi nepotul preotului Gheorghe
Popp ("Popa cel mare"), din BreţcuG2 ,
A urmat şcoala primară confesională in
comuna natală, liceul românesc din Braşov şi
apoi cursurile Facultătii de Drept la Budapesta
şi Viena, obţinând apoi titlul de doctor în
drept la Universitatea din Cluj-Napoca. A
intrat în politică "prin ziaristică ", publicând
încă din vremea studentiei, la terminarea
studiilor, în anul 1906, a ngajând u-se redactor
la "Tribuna " din Arad, iar din 1912 la
"Românul ", din acelaşi oraş (după fuziunea
acestuia cu "Tribuna''). Alături de Octavian
Goga şi Octavian-Codru Tăslăuanu, Ghiţă Popp
"duce o viguroasă campanie impotriva greşe
lilor de limbă şi a regionalismelor ce abundau
În scrisul epocii şi a cultivat o limbă româ
nească primenită'�

Prin articolele sale, adesea nesemnate, sau
semnate cu pseudonimul Gheorghe Pădure,
Ghiţă Popp a luat atitudine împotriva politicii
de deznaţionalizare şi de apărare a celor două
instituţii fundamentale ale conservării şi per
petuării neamului : biserica şi şcoala. În amin
tirile sale, Onisifor Ghibu "scoate in evidenţă
extraordinara seriozitate şi profesionalismul
tânărului ziarist Ghiţă Popp, corectitudinea
morală şi inflexibilitatea caracterului, acurate
ţea de diamant a idealuri/ar sale'� dar şi
"modestia exagerată care Îl face să-şi semne
ze decât arareori articolele'� Pentru toate
acestea, în studiile sale memorialistice, Ion
Clopoţel il situează pe Ghiţă Popp "printre
vedetele ziariştilor din epocii': Al�turi de alţi
fruntaşi ai generatiei sale (Octavian Goga,

Cioflec", aflată astăzi la Muzeul de Artă din
Cluj-Napoca 6o.
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rai al PNŢ. În data de 6 decembrie 1944, a
fost numit ministru al Cultelor şi Artelor în
guvernul condus de generalul N icolae
Rădescu. A făcut parte din comitetul special
creat în 1945, cu scopul de a clarifica proble
ma definirii criminalilor de război, alături de
dr. Petru Groza, Lucreţiu Pătrăşcanu şi G.
Fotino. La alegerile din 1946, candidează la
Someş, fiind arestat pentru două săptămâni.
În 1948, este deţinut la Văcăreşti, apoi la
Aiud. După 1 1 ani de detenţie, i se va fixa
domiciliu obligatoriu la Lăţeşti in Bărăgan,
unde va mai sta alţi 4 ani. Î n anul 1962, după
15 ani de detenţie va fi eliberatGs.
Despre activitatea lui Ghiţă Popp, în revis
tele ,,Angvstia" şi ,,Sangidava", au apărut mai
multe studii dintre care menţionăm: Ioana
Burlacu, Omagiu lui Nicolae Titulescu, un
memoriu inedit inaintat de Ghiţă Popp, in
"Angvstia" nr. 2/1998, p.375; Cristina Dinu,
Un document autobiografic Ghiţă Popp, în
,,Angvstia" nr. 2/1998, p.379; Ioana Burlacu,
Basarabia in conştiinţa lui Ghiţă Popp, în
"Angvstia", nr. 3/1998, p.187, Ioana Burlacu,

Ilarie Chendi, Ioan Lupaş, Onisifor Ghibu, Şt.
o. Iosif, Ion Agârbiceanu, Tiberiu Bredicianu,
Sextil Puşcariu, Octavian-C. Tăslăuanu ş.a.),
face parte din gruparea "Tinerii oţeliţi", care
s-au impus in viaţa politică a românilor din
monarhia austro-ungară, pentru implicarea
lor activă in lupta naţională63,
În iulie 1914 trece in vechiul Regat, unde
face propagandă susţinută pentru intrarea
României in război de partea aliaţilor. Face
parte din grupul de ardeleni care semnează
declaraţia publică de la 19 15, prin care se
cere intrarea imediată în război a României
contra Austro-Ungariei. Toţi semnatarii sunt
tudecaţi în lipsă şi condamnaţi la moarte.
Impreună cu alţi intelectuali ardeleni, între
anii 1915-1916, editează, la Bucureşti, seria a
III-a a revistei "Tribuna", în care militează cu
curaj, demnitate şi convingere pentru unirea
Transilvaniei cu Patria Mamă. Se înscrie
voluntar in războiul de întregire naţională
(1916-19 17). În anul 1917, este trimis de
guvernul român, împreună cu alţi intelectuali
ardeleni, la Kiev, unde scoate g azeta
"România Mare" pentru a face propagandă
unionistă între cei aproximativ 150.000 de
prizonieri români proveniţi din armata austro
ungară. În septembrie 1918, se află la Chişinău,
unde colaborează la gazeta "România Nouă "
a lui Onisifor Ghibu, dând o mână de ajutor
fraţilor basarabeni, în zilele ce au urmat unirii
cu ŢaraG4.
La 1 Decembrie 1918, participă la Aduna
rea Naţională de la Alba Iulia, fiind membru în
Comitetul de unire, ca şi cenzor. Consiliul
Dirigent TI trimite la Paris, pentru a contracara
propaganda antiunionistă maghiară. Revenit
în ţară, în toamna anului 1919, este ales
deputat în primul Parlament al României
întregite. Până în 1938, este ales încă în opt
legislaturi parlamentare. În 1931-1932, este
subsecretar de stat la culte şi minorităţi. După
fuziunea Partid_ului Naţional Român cu Parti
dul Ţărănesc, este secretar al PNŢ pentru
Ardeal, iar după asasinarea lui Virgil Madgearu,
în perioada 1941-1944, este secretar general
al Partidului Naţional Ţărănesc, unul dintre cei
mai apropiaţi colaboratori ai lui Iuliu Maniu.
În august 1944, Ghiţă Popp împreună cu
Lucreţiu Pătrăşcanu, generalul de brigadă

Un memoriu inedit inaintat de Ghiţă Popp
Consiliului de Stat, în "Angvstia", nr. 3/1998,
p.375, Cristian Dinu, Un document autobio
grafic Ghiţă Popp, în "Angvstia'� nr. 3/1998, p.
379; Constantin Stan, Ghiţă Popp şi semna
rea armistiţiului de la Moscova cu Naţiunile
Unite (12 septembrie 1944), în "Angvstia'� nr.
5/2000, p. 157; Ioan Lăcătuşu, Memoriile
adresate de liderul ţărănist Ghiţă Popp con
ducătorilor comunişti, Gheorghe Gheorghiu
Dej şi Nicolae Ceauşescu, pentru redobândi
rea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord, în

,,Sangidava ", nr. 3, 2009, p. 215-228. În anul
1998, la Editura Paideia, din Bucureşti a
apărut volumul Ghiţă Popp - un deţinut poli
tic in documentele serviciilor secrete, ediţie
îngrijită de Şerban Madgearu.
În programul sesiunii de comunicări ştiinti
fice "Ghiţă Popp (1883-1971) - personalitate
marcantă a vieţii publice româneşti interbeli
ce'� organizată la Sf. Gheorghe, în decembrie
1997, au fost prezentate următoarele comu
nicări: Eugenia Irina Crişan, Constantin I.
Stan, Activitatea lui Ghiţă Popp pentru înfăp

tuirea, consolidarea şi apărarea României
Vasile Crişan, Tinereţea jurnalistică a lui

Mari;

Dumitru Dămăceanu, prinţul Barbu Ştirbei, a
participat la negocierile de la Moscova pentru
semnarea armistiţi u l u i . La 4 n oi e mbrie 1944,
Ghiţă Popp a fost n u mi t secretar de stat la
Departamentul Cultelor şi Artelor, fiind nevoit
să dem i si on eze din funcţia de secretar gene-

Ghiţă Popp la revista " Tribuna" din Bucureşti

(1915-191 6); Dan Bru d a şcu

,

Corespondenţa

lui Ghiţă Popp cu Octavian Goga, Şerban
Madgearu, Ghiţă Popp - o autobiografie şi
câteva mărturii, Crişan Cristian, Intervenţia
lui GhiţJ Popp in Parlament, În problemele
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administraţiei de stat, Vasile-M ihai Câmpeanu,
Din activitatea lui Ghiţă Popp ca secretar de
stat pe lângă Ministerul Instrucţiunii Publice şi
Cultelor, Ciprian Vrâncean u, Poiana Sărată satu� natal a lui Ghiţă Popp, Ioan Lăcătuşu,
Ghf!;ă Popp -repere biografice 66,

cată în anul 1906, la tipografia Speranta din
'
Bucureşti69.
Pregătirea sa teoretică solidă, cât şi renu
mele familiei Dimian , au facilitat incadra rea
tânăru lui teolog in rându l personalulu i
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Sibiu , în
penoada anilor 1906-19 08. Pe atunci, tânărul
Dimian era colaborator al "Telegr afului
Român " şi al altor publicaţii in limba română
din Transilva nia. Nu cunoaştem motivele care
I-au determin at pe tânărul teolog Constantin
Dimian să opteze pentru serviciu în îndepăr
tata comună Petrovasâla (pe atunci Roman
Petre, azi Vladimirovac), din Banat. În tot
cazul, acesta a fost primit la postul de cape
lan la Petrovasâla , împreună cu Ştefan Şper
chez, după ce a fost hirotonit de către epis
copul Aradului, Ioan Ignatie Papp, la 7 sep
tembrie 1908, în perioada în care scaunul
Episcopal de la Caransebeş a fost vacant.
Instalarea la postul de capelan a celor doi
tineri teologi la Petrovasâla a avut loc pe data
de 8 noiembrie 190870,
Noul capelan avea datoria să "solvească la
.

In toate etapele vietii sale, s-a bucurat de
un mare prestigiu din partea celor care I-au
cunoscut şi a opiniei publice. Erau unanim
recunoscute calitătile sale precum: eruditia,
cinstea, seriozitatea, optimismu l, verticalita
tea morală. Marele om politic, Iuliu Maniu,
declara, la procesul intentat fruntaşilor tără
nişti, despre Ghiţă Popp că "Este un om de
erudiţie excepţională, de o profundă judecată

şi un temperament cald (. ..), este un om de

Încredere desăvârşită (. . .) unul din consilierii
mei cei mai apropiaţi'� La rândul său, cunos

cutul profesor şi om de cultură, Onisifor Ghibu,
remarca într-o scrisoare expediată din Sibiu,
la 5 noiembrie 1967, profesorului Paul Ţurca
nu aflat în Sighişoara, modestia, altruismul,
talentul deosebit al marelui ziarist trecut în
nefiinţă: "Din parte-mi ţin să-ţi Împărtăşesc,

aici, convingerea mea că Ghiţă Popp a fost
unul din puţinii mari gazetari români, care au
avut un singur cusur mare, acela de a fi păti
mit de o modestie exagerată'� Autorul scriso

cassa diecesană in favorul fondului pentru
ajutorarea văduvelor şi orfanilor rămaşi după
preoţi, taxele precise, anume: taxa funda
mentală 100 coroane şi taxa anuală 15 coroa
ne'� Capelanul Dimian, om deosebit de ener

rii evidenţia opera publicistică deosebită a lui
Ghiţă Popp, socotindu-1 "un ziarist român de
proporţii internaţionale'� Ghibu îşi exprima
speranţa că "Se va găsi cândva, cineva, care

gic, joacă un rol important în toate domeniile
vieţii sociale la Petrovasâla, dar şi mai larg.
Credincioşii îi ziceau "popa Costa". Este foar
te activ în viaţa politică a românilor din zonă.
În ciuda neplăcerilor pe care le-a întâmpinat,
este ferm hotărât să participe în continuare la
lupta pentru realizarea drepturilor naţionale
ale românilor bănăţeni. În momentele de
sfârşit ale Primului Război Mondial (noiembrie
1918), Constantin Dimian participă la eveni
mentele care au avut loc ca urmare a destră
mării monarhiei dualiste. Astfel, pe data de
13/26 noiembrie 1918, este prezent la
Alibunar, unde are loc adunarea pentru ale
gerea deputaţilor români care vor participa la
Marea Adunare de la Alba Iulia71.
În urma încadrării părţii vestice a Banatului
în Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în
ciuda plecării majorităţii intelectualilor români
în România, Constantin C. Dimian rămâne la
Petrovasâla, jucând în perioada interbelică un
rol însemnat în viaţa confesională, politică,
economică şi culturală a românilor din Bana

să dezgrope din uitare nemeritată pe acest
straşnic exemplar de român şi de om. Eu Îl
deplâng ca pe unul din foarte puţinii prieteni
pe care i-am avut În lunga mea viaţă " 67.

111.2. Constantin C. Dimian, preot. S-a
născut în anul 1876, în comuna Breţcu (azi în
judeţul Covasna), ca fiu al preotului cu acelaşi
nume şi al Paraschivei Dimian, născută
Renţea. Familia Dimian era cunoscută în zonă
prin lupta pentru apărarea intereselor naţio
nale ale poporului român. Tatăl său, protopo
pul Constantin Dimian, a deţinut funcţia de
protopresbiter de Treiscaune, în perioada
anilor 1903-192068.
Constantin Dimian-junior urmează şcoala
primară în satul natal, apoi cursurile Gimna
ziului românesc din Braşov, pe care le termi
nă în anul 1896, şi pe cele ale Facultăţii de
Teologie din Bucureşti, în 1906, numărându
se la această facultate printre cei mai buni
studenţi. Teza de licenţă, deosebit qe apre
ciată la vremea respectivă, cu titlul "Impreju

tul Iugoslav. Începând cu anul 1923, face
parte din cond u ce rea Partidului Român din
Regatul S.C.S. Pe lângă fa ptu l că s-a ocupat

rările in cari a luat inceput literatura
bisericeasc� in limba roman/1", a fost publi-

cu afaceri politice, preotul Dimian a jucat u n
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borat la săptămânalul "Graiul românesc" din
Panciova7l,
De o deosebită valoare istorică este
manuscrisul lui Constantin C. Dimian - o mică
cronică a localităţii Petrovasâla, pe care acest
preot a scris-o pe paginile goale ale
"Evangheliei ...", editate la Bucureşti în anul
1895, şi care se găseşte în Arhiva Parohială
din Petrovasâla. Cronica respectivă, intitulată
"Pro memoria'� aduce informaţii preţioase
despre trecutul acestei localităţi, cuprinzând
perioada anilor 1916-1955, dar in primul rând,
este o mărturie a modului de gândire a unui
preot ortodox român în condiţiile vitrege
provocate de frământările de care a fost
cuprinsă societatea bănăţeană în perioada
interbelică, în anii celui de-al Doilea Război
Mondial şi în primii ani postbelici74.
În anul 1953, după aproape jumătate de
secol de serviciu, Constantin Dimian se pen
sionează. Ultima dată slujeşte la sfânta litur
ghie pe data de 29 ianuarie 1956, la vârsta de
80 de ani. La 1 februarie 1956 părăseşte
Petrovasâla şi trece în România. Se stinge din
viaţă pe data de 5 iunie 1959 în localitatea
Băceşti, judeţul Vaslui. Descendent dintr-o
marcantă familie de pe meleagurile ardelene,
Constantin C. Dimian, prin activitatea sa pe
tărâmul culturii şi al credi nţei strămoşeşti, se
numără printre personalităţile de seamă ale
românilor din Banatul Sârbesc în prima jumă
tate a secolului al XX-Iea7s.
Desigur, sunt mult mai mulţi români, origi
nari din Arcul Intracarpatic care, în decursul
timpului, au studiat şi activat în Banat şi ţinu
tul Aradului. Chiar şi acest mic "eşantion",
prezentat în studiul de faţă, ne arată că, în
pofida distantei ce desparte cele două zone
ale României, între locuitorii acestora au exis
tat numeroase şi statornice legături care
au constituit şi constituie trăinicia dăinuirii
româneşti în totalitatea spaţiului etnogenezei
româneşti.

rol activ şi în alte sfere de activitate a locali
tăţii Petrovasâla. Astfel, după plecarea preo
tului Ioanichie Neagoe in România, Dimian
devine pentru câţiva ani directorul executiv al
Institutului de credit şi economii ,,Steaua " din
Petrovasâla. Nu in ultimul rând, Dimian parti
cipă cu succes şi la organizarea vieţii cultura
le la Petrovasâla, dar şi la nivel de minoritate.
Pe lângă meritul său la înfiinţarea fanfarei
"Doina " din Petrovasâla (1928), amintim şi
angajarea sa la organizarea unei biblioteci
săteşti. Aceasta a luat naştere datorită dona
tiilor de carte făcute de Biblioteca centrală
,:r.G. Sibicescu " din Turnu-Severin, care, de
fapt, au fost făcute tuturor localităţilor cu
pooulaţie românească din Banatul lugoslavn.
Ca preot, a fost foarte apreciat în sat şi în
afara acestuia. A fost preşedintele Comite
tului parohial din Petrovasâla. După moartea
lui Ioanichie Neagoe la Timişoara, în anul
1931, Dimian devine in sfârşit paroh la
Petrovasâla, până atund deţinând funcţia de
capelan, cu toate că practic avea atribuţiile de
paroh încă din momentul plecării lui Neagoe
în România (1920).
Dr. Mircea Măran, din Vârşeţ, Serbia, in
studiul său "Personalităţi ardelene În localită
ţile Banatului Sârbesc'� menţionează câteva
contribuţii ale preotului Dimian la dezvoltarea
vietii minoritare româneşti din Banatul
Iugoslav: este membru al redacţiei săptămâ
nalului "Nădejdea " din Vârşeţ, participă la
înfiinţarea "Asociaţiei corurilor şi fanfarelor
române din Banatul Iugoslav", în 193 1 .
Asociaţia încadra corurile ş i fanfarele româ
neşti din Banatul Iugoslav, avându-1 ca preşe
dinte pe preotul Ioan Mităr din Straja, iar ca
vicepreşedinte, pe preotul Constantin Dimian.
O altă asociaţie românească, de data aceasta
cu caracter confesional, a fost înfiinţată la
sfârşitul anului 1931. Este vorba de ,,Asociaţia
clerului ortodox român din Banatul iugoslav'�
preotul Dimian deţinând funcţia de casier.
Ca publicist, în perioada interbelică, a cola-
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Episcopul Veniamin Nistor ( 1886-1963),
născut în Araci (judeţul Covasna),
episcop al Caransebeşului ( 1940- 1948)

Patriarhul Miron Cristea ( 1868-1939), născut în
Topliţa (judeţul Harghita), membru al Academiei
Române, prim-ministru al României ( 1938-1939)

Mitropolitul Alexandru Nicolescu (1882-1941),
născut în Tul2 he� ude�ul Har� hit� }
r
mitropolit al Blajul u i ( 1936- t 94 1)

Ghiţă Popp ( 1 883- 1967),
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G heorghe Colan (1896-1963),
născut în Araci Uudeţul Covasna),
jurist, notar şi prim-pretor în Cluj-Napoca
Horia Colan, născut în 1926, în oraşul Covasna,
rector al Universităţii Tehnice Cluj-Napoca,
membru al Academiei Române

Mihai Rafiroiu ( 193 1 - 1 983),
praf. univ. dr. ing., Timişoara

Familia Gheorghe şi Elena Colan,
cu Stela şi Horia
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Romulus Cioflec ( 1882-1955),
născut în Araci (judeţul Covasna),
profesor, scriitor

Constantin Cioflec ( 1880-1979),
născut în Araci (judeţul Covasna),
profesor în Timişoara

Protopop Constantin Dimian ( 1 876-1959),

Silvestru Cioflec ( 1 889-1969),
născut în Araci Uudeţul Covasna),

născut în Breţcu Uudeţul Covasna),
protopop în BangtY! sârbesc ( 1 908- !956)

profesor în Tîmişoara
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Gheorghe Rafiroiu ( 1 907-1956),
autorul monografiei localităţii Araci,
profesor

Silvestru Rafiroiu ( 1 903-1961),
nîăscut în Araci Uudeţul Covasna)
arhitect în Timişoara

Rafiroiu ( 1902·1989),

Remus Rafiroiu ( 1900- 199 1 ),

născut în Araci (judeţul Covasna),
inginer în Cluj-Napoca

născut în Araci (judeţul Covasna),
inginer în Arad
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SPESE, COLECTE ŞI CONTRIBUENTI PENTRU
ZIDIREA ŞCOLII DE PIATRĂ DIN BREŢCU
( "ŞCOALEI CELEI NOUĂ) " .
Documente din Arhiva Mitropoliei Ardealului. 1904-1911.

Liliana OPRESCU, Ana GRAMA

Cuvinte cheie: comunitatea românească, Breţcu, judeţul Covasna, şcoala confesională
Key words: Romanian community, Breţcu, Covasna county, denominational school
Abstract

This study covers an event-moment in an interesting Romanian community - Breţcu, Covasna county - inhabiting an
opid of mixed population in the South-East of Transylvania. One looks at this chapter - the undertaking of building a

school - enticed by the complexity of its associated phenomena, both textual and subtextual; but, most of ali, for their
significance.

Lucrarea pe care o vom prezenta, în conti
nuare, se referă la un moment-eveniment,
dintr-o interesantă comunitate românească,
trăitoare într-un opid cu populaţie mixtă din
sud-estul transilvan. Plasarea ei în această
zonă, a obligat-o la un anume mod de trai: o
existenţă specifică oamenilor de munte şi de
pe dealuri Împădurite, iar din punct de
vedere administrativ, oameni de graniţă lângă
o altă Ţară Românească, Moldova . Prin
personalităţile locale pe care le-a avut de-a
lungul timpului, dar, mai ales, prin puternica
personalitate a poporenilor de la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul celui de al XX
lea, breţcanii au cunoscut o viaţă nu lipsită de
agitaţie. Fără a fi fost glorioasă - în sensul cla
sic al cuvântului -, existenţa lor a fost marcată
de însemne ale unui destin neodihnit.

dificil şi socio-politic ostil, implicit în vârtejul
unor evenimente adeseori dramatice, pregă
tindu-se astfel pentru alte viitoare încercări,
sau pentru o viaţă oarecare, o binemeritată
normalitate, ne obligă la o atentă aplecare
asupra destinului său.
Implicaţi fundamental în prezentul lor, ali
mentându-şi aspiraţiile prin rememorarea
activă a trecutului, dar cu privirea mereu aţin
tită spre un viitor care trebuia să fie mai bun,
oameni i acestei comunităţi merită mulţămită
din partea neamului şi cinstire, prin silinţa
noastră de a-i cunoaşte, a-i înţelege.
Ne-am oprit asupra acestu i episod demersul de edificare a unei şcoli - incita�i de
complexitatea fenomenelor asociate lui, din
text şi subtext, deopotrivă. Dar, mai ales,
pentru semnificaţiile lor. Pe de o parte, în
această luptă cultura l-naţională, esenţial
constructivă, înseşi conflictele care s-au
declanşat, ori s-au accentuat atunci, sunt
semnul unei vitafităţi exemplare, al unei vieţi
trăite deplin. Pe de alta, spre cinstea breţca

nilor, păgubitoarele neînţelegeri locale nu au
reuşit să împiedice victoria binelui şi, în
măsura în care depindea de ei, finalul acestei
poveşti adevărate, edificarea şcolii, să fie unul
mai mult decât onorabil pe termen scurt, unul
de-a dreptul fericit, pe termen lung.
Primul semnal pe care vrem să-I invocăm,
aici, vine dintr-un trecut nu prea îndepărtat,
din activitatea protopopului din Breţcu, victi
mă binecunoscută a anilor 1848-1849, Petru
Popl . La vremea strădaniilor sale neîntrerup
te ca lider al comunităţii ortodoxe, semnalase
De altfel , singur faptu l că această comuni
tate a continuat să existe şi să prospere în
acest spaţiu, în m ijlocul u n u i mediu natural
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a creşte invăţământul la români. Î n acele
condiţii, cu totul vitrege, el a fost obligat să
conteze nu doar pe ajutorul poporenilor, ci şi
pe unul din afară. Î n cazul nostru, în primul
rând erau vizate primăriile care adunau biruri
de la români cu nepăsare, fără să dea nimic
în schimb: teren de construcţii, lemn din
pădure, piatră din râu, moşie parohială etc.
Aştepta ajutor şi de la Episcopia din Sibiu,
care, imediat în postpaşoptism, gestiona
câteva fonduri modeste destinate victimelor
agresiuni/ar armate ale neprietenilor. Î n chip
firesc, Petru Pop considera că românii din
acest spaţiu, atât de nedreptăţiţi şi până
atunci, după sfârşitul rebeliei sunt îndreptăţiţi
să intre in rând cu celelalte naţii şi să benefi
cieze, ca şi ele, de sprijin oficial pentru con
struirea şi funcţionarea şcolilor lor. Socotindu
se în drept să ceară a fi tratat asemenea celor
de seama lui, vocal, neobosit în revendicările
sale apăsate, directe, fără complexe, exprima
te cel mai adesea cu un curaj neobişnuit în
epocă, a provocat, evident, antipatii, exaspe
rându-i pe cei incriminaţi. Pentru ca nădejdile
într-o viitoare colaborare cu autorităţile să nu
fie definitiv pierdute, a fost înlocuit din func
ţia executivă protopopească. Dar, pe fond,
apreciindu-i-se personalitatea, ca a unui sim
bol al demnităţii româneşti din acel spaţiu, a
devenit "protopop onorar'� a mai activat mulţi
ani şi a rămas un punct de referinţă în varii
situaţii. După el, cei ce i-au urmat n-au putut
decât să-i confirme constatările; in condiţii
noi, succesorii au incercat - uneori reuşind să ridice la un nivel superior instituţia: şcoala
românească.
Compensatoare parcă, o faţă a aceleiaşi
monede, ni se pare funcţionarea ulterioară în
zonă tocmai a ginerelui său, pr. Ioan Băloiu
"
(Beloiu, Belloi). Numit protopop "pe-un sat 
la Poiana Sărată - de acelaşi ierarh paşoptist,
Andrei Şaguna, a fost remarcat chiar şi de
numeroşi lideri români importanţi "din Ţară".
De fapt, părea o ciudăţenie: un intelectual
model, tocmai în vârful munţilor breţcanilor!,
demn de dat ca exemplu pentru toată preoţi
mea şi învăţătorimea din Regatul românesc.
Era socotit un preot de sat exemplar, informat
la zi cu cele ce se petrec în spaţiul românesc

interesantă dispută teoretică de natură cultu
ral-bisericească (1879), dusă de la înălţimea
unei maturităţi intelectuale pe care şi-o con
struise cu deosebire în spiritul şagunian, dar
şi al localnicilor - fraţi din Poiana Sărată în
subvenţionarea pictării tâmplei bisericii din
Sfântu Gheorghe (1879).
Edificarea şcoalei din Breţcu de la începu
tul secolului al XX-lea - fără a fi singura, ori
prima - a insemnat nu doar o implinire, ci şi
un adevărat proces de creştere, îndelung şi
greu de dus, un model cu accente pozitive
/negative şi numeroase alte particularităţi.
Faptul că, în astfel de împrejurări, au
apărut unele contradicţii este şi explicabil şi
previzibil şi nu este singular. Ne conving de
acest lucru dosarele conflictuale din arhiva
folosită, care provin din majoritatea parohiilor
în care se petrecea ceva important. Mai rămâ
ne să răspundem întrebării dacă lipsa de uni
tate (totală) a comunităţii a fost doar un
inconvenient pentru evoluţia sa, ori actanţii
au fost astfel chiar şi mai stimulaţi in numita
lucrare. Pentru că, sigur, lipsa de unitate
totală a ingreunat lucrurile. Dar ...
Teoretic vorbind, nefiresc ar fi fost ca, în
acest context, să nu fi apărut discuţii, grupul
să se fi manifestat ca o apă stătută. Î n primul
rând, acest proces a creat un subiect major,
dominant În societate, a animat, a stârnit o
populaţie altfel preocupată de viaţa cotidiană,
de transhumanţă, de comerţul cu piei şi lână,
apoi şi de manufacturi, fabrici etc. Este ştiut,
din experienţă de veacuri, că stările concuren
ţiale - fie şi când sunt regretabile - asigură, de
obicei, o efervescenţă specifică progresului.
Acum oamenii se aleg, grupurile de lideri se
fac şi se desfac, circulaţia şi comunicarea la
diverse niveluri cresc, experienţa câştigată de
toţi devine tot mai bogată şi folositoare în vii
tor, tentaţia de a fi valorificată e tot mai mare
etc. De aceea, judecata ulterioară a unor ast
fel de fapte, dacă este unilaterală, şi anume
atunci când cercetătorul este aplecat numai
asupra literei unui document, constituie mai
mult decât o eroare. În primul rând, ar trebui
răspuns tranşant la întrebarea : care dintre
documente este mai credibil, că doar unele
dintre ele susţineau un fapt, altele pe cel con

şi in lume, şi se dovedea, în condiţiile compli
cate ale vremii, un excelent diplomat, bine
ascuns în anonimat. Despre el, se scrie în
presă şi la un moment dat (într-o imagine pe
care ne-a f�cut-o cunoscut� dl. ing. Ciprian
Hugianu) il reg�slm chiar în anturaj regal. Cu
alt prilej, vom prezenta implicarea sa într-o

trariu . . . Unul sau altul dintre protopopii care
se ocupau de listele venitelor şi cheltuielilor o
fi greşit, dar de ce nu şi controlorii lor? Poate,
fără intenţii deşarte, o fi socotit careva cu
câteva coroane în plus, sau în minus. Dar,
fiind cu ochii unii pe alţii, toţi s-au străduit să
greşească cât mai puţin, să nu se expună şi,
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oricum, a u reuşit! Toate acestea s-au intrupat
în "cazul Breţcu':
Despre frământările dezvoltate la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi inceputul secolului al
XX-lea, cu prilejul proiectării şi ridicării Şcoa
lei din Breţcu, am scris mai extins intr-un
număr ( 1 1 ) al revistei ANGVSTIA2. Din acuti
zarea frământărilor prezentate acolo s-au

sau majore -, intermediarilor, materialelor
folosite etc.
Am reţinut întâi informaţii din (A) Juma/ele
de casă despre toate intratele şi eşitele ce
s-au făcut cu zidirea şcoalei cei nouoă din
Breţcu În anu/ 1904, până la finirea ei (191 1).
Dar şi din (B) Listele contribuenţilor, orga
nizate după trei gestionari: 1. Constantin
Dimian; II. cassarul D. Ghiţă, gociman; III.
epitropul Ioan R. Stănciuc. Remarcăm o listă
cu taxa pentru femei (C), ca ele să poată sta
"în faţă'� în biserică, fond care a fost donat
şcoalei. Urmaşii eroilor din acei ani vor avea
astfel şi plăcerea de a-şi regăsi înaintaşi i
în aceste liste. De ce nu, ca un imbold în

născut documentele pe care le vom prezenta
mai jos. Deşi sunt aici liste obişnuite, ele au
avut această anvergură şi pentru ca protopo
pul Dimian să se justifice în faţa acuzatiilor
celor din grupul protopopului Hamsea. Sunt
remarcabile şi pentru numeroase detalii teh
nice din perimetrul construcţiilor de şcoli, al
antrenării susţinătorilor, colaboratorilor, dona
tarilor, plăţilor operaţiilor de lucru mărunte

actualitate?!3

-

Note
relatie cu învăţătorul Aron Puşcariu, alte evenimente din
anii 1912-1919 avem deja in lucru.
3. Arhiva Mitropoliei Sibiului, in continuare AMS, V nr. 142 d i n 1902, Dosar cumulativ.

1. Despre Petru Pop şi Ioan Beloiu vezi şi Ana Grama,
Români sudtransilvani in a doua jumătate a sec. al XIX
lea. Judeţul Covasna, Arcuş, 2006, 280 p.
2. Un corpus de documente din acest fond, care poate
revela împrejurări tipice -semnificative- din viata şcolii, in

Glosar minimal
arvună: Acont; parte dintr-o sumll de bani pllltită sau
încasată inainte, la o cumpărare sau la incheierea unei
tranzacţii, ca garanţie; avans;
blrău: Primar rural. - Din magh. blr6.
boltaş: Proprietar al unei prăvălii; cel care vinde intr
o prăvălie; negustor;
botă: Vas din doage de lemn inalt ca o cafă şi
înfundat la amândouă capetele, cu o mică deschidere pe
capacul de deasupra, care serveşte pentru transportarea
apei; Bâtă.
cambie: Instrucţiune scrisă adresată unui cumpllrător,
prin care acesta este solicitat să plătească unui vânzător o
sumă de bani inainte de o dată anterior stabilită;
cauţiune: Sumă de bani depuşi pentru garantarea
executării de către debitor a unei obligaţii; fidejusiune;
garanţie, (pop.) chezăşie, (inv.);
căprior: Fiecare dintre bârnele puse câte douii şi
împreunate la capătul de sus, care sprijini! acoperişul
unei construcţii;
cărăuşie: Transport de mărfuri sau de persoane (în
vehicule cu tracţiune animală), de obicei pe baza unui
contract; ocupaţia de cărăuş; cărăuşit; harabagie;
ciubăr: Vas din doage cercuite, prevăzut cu terţi şi
folosit la păstrarea sau la transportarea lichidelor;
colaudare: Receptie a unei lucrări (construcţii);
contemplarea locului : Avizarea amplasamentului;
conbibuent: Persoană care partidpă la o acţiune
comună, ajută, înlesneşte apariţia/ dezvoltarea unui lucru;
coroanlji: Monedă oficială in Imperiul Austro-Ungar,

cotlon: Loc ferit, neumblat; ascunzlltoare, ascunziş.
(Reg.) Scobitură în malul unui râu, sub nivelul apei. 2.
Construcţie de zid, suport solid de fier sau înjghebare
simplă de pietre, in care se face foc �i pe care se aşază
cazanul la fiert. Din magh. katlan.
cuartal : Sfert de an. germ. quartal, d. lat. quartum,
sfert, quattuor, patru);
filer: Moned:i divizionară in Ungaria, valorând a suta
parte dintr-un forint. - Din magh. filler.
frigar: Dud
homar: Curăţitor de hornuri (coşar, urloler);
hurloi: Burlan; jgheab prin care se scurge apa;
maja metrică : Unitate de măsură pentru greutăţi,
egală, după regiuni, cu 50, cu 100 de kg sau cu 100 de
ocale; cântar pentru greutăţi mari;
măieştri : Meşteri;
măsar: Tâmplar, dulgher;
porto: Taxi! la poştă;
postportul: Taxă care se plăteşte pentru expedierea
prin poştă a unei scrisori, a unei sume de bani etc;
privată : aoset;
spesă: Cheltuială;
st:ângin: Unitate de măsură pentru lungime, folosită
înaintea introducerii sistemului metric,
şindrill: Material de invelitoare format din plăd de
lemn cu secţiune triunghiulari!, prevăzute cu ulucuri lon
gitudinale pe canturile groase;
. ţol: (in germană: Zo/1, care se citeşte tol) este o
unitate de măsură pentru lungime, egală cu 25,4 mm

(2,54 cm).

din 1892, când a fnlocult Guldenul austro-ungar. După
1900, coroana a fost u nica monedă cu putere de

umbl�toare: vezi priva ta

circulaţie în Imperiul Austro-Ungar;
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Lista
contribuenţilor la zidirea sco/ei cei nouă din BreJcu

. D'
.
uman.
m anu1 1904 la colectantete Protop. Constanttn
Suma
Nr.
Numele şi conumele contribuenţilor
cur.
Cor6ne
Fi Ieri
Victor Constantin Dimian 2 0 franci Galati
19
1.
04
Teodor Mardache
5
2.
Ghita Buzoianu Brăila 100 franci
95
3.
Damian Popescu " 100 franci
95
4.
Ioan Vasilescu Cârstocea Florescu
25
5.
Protopopul Constantin Dimian
100
6.
George Popa Băleanu
100
7.
Ioan Mihăilă GOQu 100 frand
95
8.
30
George Micu Bom�
9.
100
George Tărlungeanu Grosu
10.
95
Nicolau Dumireu Zămescu 100 franci
11.
20
Nicolau N. Manea inv[ătător]
12.
junele Nicolau George Bârlă
20
13.
20
George Dumitru Băianu
14.
Dumitru Dumitru Fenechi Sutu
10
15.
Ghi� St. Dimian
6
16.
10
( ... ) Radu Fenechi
17.
4
( ... ) George Teacă
18.
George (O)Ur�ndariu
10
19.
Florea Stoicheciu
10
20.
Ioan
Aorea
Stoicheciu
10
21.
Dumitru Fenechi Fioă
10
22.
George Varvarichl
6
23.
George Jugănaru
6
24.
4
Radu Iordache
25.
Invetătorul Aran Puşcariu
10
26.
Un domn din Bucuresti 150 franci
142
50
27.
Nicolau Dumitru Băjanu
8
28.
95
Ghită cojocariu din Focşani 100 franci
29.
Geoi'Qe Tirneavu din Papăuti
5
30.
4
Dumitru Vrânceanu sen.
31.
Vasile Spiridon Dimian Gălati
68
32.
iunele Ioan I. Păvălucă Auliscă
50
33.
10
Radu Teacă
34.
George Rucăreanu
6
35.
8
Ioan Vleji
36.
din
Sibiiu
Dela
Fundatiunea
Şaguna
299
58
37.
Epitropul scolar Ioan Radu Fenechi +20
60
38.
Constantin Boroş pe un frăgar
2
39.
iar.(?)
6
Georoe
Bârfă
40.
Georoe Teacă Chiper
4
41.
6
Ioan Mehedintu
42.
12
Suma face
1689
Transport
1689
12
43.
Constantin Ciurea Păscău
6
6
George Gocimanu Băltatu
44.
Imprumutul dela Albina
45.
2029
Ioan GoQoiu
5
46.
6
Vasile Moldoveanu Jutcă
47.
Fenechi
Turcu
a
cărat
George
apă
4
48.
2
Văduva Consta ntin Rentla
49.
Ioan Botezat
50.
4
Ioan Nlca Grosu sen.
51.
4
-

52.

" Eşil�lor

Vasile Micu Vlădut
- ---- -

Suma tuturor lntratelor la

mine
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Pe aceste şesezeci şi dnd coroane ş i 9 6 fileri i-am dat antreprenorilor Csikos es Torok spre a'şi căpăta restul din cele
451 cor 32 fii. însemnaţi de inginer la colaudare, căci din aceste 451 cor 32 fii. le-am dat 322 cor. 50 fii., şi lui Konya
încă 50 coroane, cu totul deci 372 cor. 50 fii; ar mai avea deci să pri mească 78 cor. 82 fii. şi fiindcă la mine sunt numai
65 cor. 96 fii. astfel s-a dat din partea Dlui Ghiţă Gocimanu 12•76 adecă douăsprezece coroane şi 76 fileri şi fiindcă
dânsul mi-a fost dat 20 cor. 84 fii. aşa eu îi mai intorc încă 8 coroane şi 8 fileri şi la mine nu se mai află nici un ban al
şcolii.
Constantin Dimian/ Protopop
Ioan Hamseaf Prot. cons.
George Hamsea mp./pres. cam.
George Gociman mp.

Neţiu Dimian
G. Tiaca mp

Ghorghyţă Fenecse [Însemnare alăturată cu creionul]
Intraţi 3878.96/ Eşite 3948. 12/ Jelus 69.17

L Consemnarea
spese/or făcute de protopop Constantin Dimian
cu zidirea scoalei cei nuouo in anul 1904
Numele şi conumele contribuenţilor

Nr.

cur.

1.
2.

Zece stânqini de oetră a 14 coroane
Pentru var

a

2 coroane 40 fileri maia metrică

3.

Tăiatul a 100 bârne câte 6 fileri

4.

Comisiunei

5.

Cărămidarilor pentru facerea cărămidei si zile de lucru la facerea cotloanelor

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

se contempleze locul birău si notar

Cărăusului carele a adus si a dus pe �rămidari
Facerea grooii unde

se se stinaă varul

Stinsul varului la mai multi lucru si aoă precum au arătat inv�toriu
Doue ciururi de sîrmă in 25 Maiu

O looată de fer la cărămidari
Lui Beneke Antal făcutul baracei l a cărămidari
Cirie la cărămidari
40 scânduri a 80 fii . 2 ciubare 2 bote
Borbăth Ianos pentru oaie la cărămidari
Preotului catolic din Lemnia pentru oaie

17.

Lemne de brad dela Dimeny Istvân si Spiridon Dimian
Fer la legatul formelor de cărămidă

18.

Invet. Georae Teacă de a Plătit stinsul varului

16.

Suma
Cor6ne
Fi Ieri
140
359

80

6

-

9
310

-

32
10

-

40

40

6
-

87
90

3
1
40
2
4
92
1
10

20

-

82
-

40
-

-

19.

Pasko Gâspar patru cară de năsio la cărămidari

4

-

20.

Kalânvos Mihalv, pentru stinsul varului

4

60

21.

Kalânvos Mihalv. măritul aropii si stinsul varului 1 2/25
Aron Pusca riu a olătit 14 copnlcifincărcatul cotlonului (? Subl. la lectură in oriainal)

9

-

17

20

bârne

43

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Facerea apelului de ajutor, plătlrea epistolelor recomandate la poştă şi cumpărarea de

Stinsul varului oe urmă in 15/28 Maiu
Pasko Gasoar 1 stânc1in lemne de brad
Szocs Ianos oe lemne de brad 4 stângine (compl. in oria. la lectură)
Trefas Istvan oe 2 stânaine lemne de brad cu dusul lor
Lui Aron Puscariu s� olătescă lucrători etc. (etc. subl. ca o observ}

31.
32.

Ioan Vleii 2 zile căratul cărămidei in cotlon
Farkas Jozsef 3 stânaine de lemne
Frenko Ferencz centru locul unde s-a făcut cărămida
La un copil de cărămidar zile de lucru când s-a dus

33.

Tăiatul frăqarilor in curtea scoalei

34.
35.

Lui Eros Ianos 5 stânaine lemne
Petru Boros. centru căratul in cotlon

36.

La 11 copii de unaur incărcatul în cotlon

29.
30.

40
50

26
13
50

60
20

8
19
40
3
-

33
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30

7
6

-

-

60

-

60
80
-

-

50

3

42

1370

31

l.rUANA OPRESCU, ANA GRAMA
Suma
Rleri
Cor6ne
31
1370
60
1
80
80
19
31
169
14
20
1
60
6
10
60
6

Titlul pe care s-a operat

37
38
39

40

41
42.
43.
44

45.
46
47
48.
49

50

51.
52
53
54
55
56
57.

TranşpQ_rt
oenes Gergely, căratul cărămidei in cotlon
Florea Teacă arsul cărămidei in cotlon
Istok Pal pe 3 stângine de lemne de brad
lnvet. George Teacă i -am dat să plătească
Lui Constantin Ciurea Păscău pe 3 112 zile cu carul
10 cârlige cu sraf (?nn) în tavanul odăilor
Luoan ( . . . n n ) Imre pe 1 stângin de lemne de brad
Kalanyos Mihaly, lipitul şi arsul cotlonului
George Ciurea pe 1 stângin lemne de brad
carbol pentru spartul capetelor bârnelor in tavan
Vatany Săndor inqrăditul cărămidei
Condica de la tipografia archidiecesană cu porto
Doctorului pentru vizitarea sc61ei nouă
P. George Hamsea cărăusie la cumpărarea sobei din sc61ă
Preţul sobei şi al hurloaielor
Cărăuşului pentru adusul sobei din Vaşarei
Hurloaie nouă la soba cea veche
Zidarului Boroş Ianos pentru facerea privatei anticipatiune
Lui Csikos şi Torok antreprenorilor scoalei
Masarului Kanya Mihaly
Lui Csikos şi Torok antreprenorilor înainte de colaudare

2
68

2

3
70
185
550
200
100

Lui Vasile Fenechi

20

60. Antrepenorilor Csikos si Torok după colaudare
Kolânyos Mihâly, facerea gropilor la colaudare

61

-

50
-

2

58. Inginerului �ntru colaudare
59

80

5
3
7

.

Lui Konya Mihâly măsarului
S-a depus la banca din Bretcu cautiunea maisterilor
64 . Cu dusul la Bucuresti după cei 150 franci s-a soesat
65 George Fenechi Turcu căratul apei cu carul
66 Geoge Cioabă încărcatul cotfanului

6
-

-

-

50

2

40

50

63

460

-

28

-

4
6

-

-

3693

67 J Căratul scândurilor la baracă năsip şi paie (cu obs. la lectură nn)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
-

322

62

68 J (

-

10

)

Juma/ de cassă despre toate lntratele şi eşite/e ce s-au făcut cu zidirea şco/ei cei nouă
din Breţcu in anu/ 1904, până la finirea ei (1911)
Nr 1- 50 listă identică cu cea a contribuenţilor preotului C. Dimian; excepţie: la nr. 46 se menţionează
cheltueli pe ţiglă; la nr. 50 donaţia văduvei lui Const. Renţea, cum mai sunt şi alte poziţii diferite. De la nr.
53, se reiau consemnări - uneori in alt limbaj - din lista de la spesele preotului C. Dimian.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.

53.
54.

55.
56.

- · -

TransPOrt
Constantin aurea Păscău
George Goclmanu �ltatu
Imprumutul dela Albina
Ioan Gogoiu
Vasile Moldoveanu Jutcă
Pentru tiQiă 5i stricarea scocurilor lui Ttirăk
Ioan Nică Grosu sen.
Veduva Constantin Rentia
fmprumutul Albina (corecturll)

Ioan Botezat
Zece stangini peatrll a 14 Cor.
200 mlijl metr var a 2 Cor 40 fi din care am
_I!iătltu
niatul a 100 bâme in �dure a 6 flleri
Comlsiunel � contempleze locul, notar,

. -��u

..

1689

12

6
6
2029

-

-

-

5
6

-

-

4
2
550
4

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

26

22

-

140
259
6

9

-

-

-

80 :

-

Fundaqionat

Spese, colecte şi contribuenţi pentru zidirea Şcolii din piatră din Breţcu ...
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65
66.
67.
.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83

.

84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

4

60

-

-

AreA P1:1şear f!lalil la 14 eef!ii iAeăfEat iA

-

-

9
-1-7-

�

-

-

43

30

-

-

7

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

eeijeA
Facerea apelului, recomandarea epistolelor
şi cumpărarea a 100 bârne
Stinsul varului_l)_e urmă 15/28 Maiu
Pasko Gaspar 1 staQiu de lemne
Sztics Ianos 5 stângine de lemne
Trefas Istvan, 2 stângine de lemne şi dusul
lor
Plata făcută de Aron Puşcariu la lucrători
Ion Vleii 2 zile cu carul
Farkas lozsef 3 stanQine de lemne

Frenko Ferencz, pentru locul unde s-a fl!cut
cărl!mida

3 zile de lucru la

1 copil

de cărămidar

Tăiatul frăgarilor în curtea scoalei
Eros Ianos pe 5 stangine de lemne

-

50

-

20

50
8
19

40

3

-

-

80
-

60

-

80
-

-

-

-

-

3

3751

12
12

-

-

-

-

-

-

-

19

91
73
60.
80
80

-

-

169

31

-

-

-

-

Carbol pentru spartul capetelor bâmelor

-

-

99.

Vatăny_ sandor îngrl!ditul cărl!midei

.

.

100.
101.

Condica dela tipografia archidi. cu posta
Doctorului vizitarea scoalei celei nouă

-

-

-

-

102.

P. George Hamsea, cl!răuşie la cumpărarea
sobei
Pretul sobei si al hurloaielor
Adusul sobei din Kvaşarei
Hurloaie noi la soba veche
Lui Baras Ianos arvună să fa_că privata __

-

-

-

-

-

-

-

-

-

·-

-

_

-

14
1

-

George Ciurea, 1 Stangini lemne

1392
1389
1

-
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-

Predaţi lui Ghi!ă
(?) şi pll!tiţi
cărămidarilor.

-

20
60

6

60

5

-

80
.

7
2

X

50
-

La
(. .

24 august 1907
.)

68
2
3
40
70
550 . -�·-·186
64
100
-

-

-

-

1-

50
42

6
10

3

.

--

Vezi nr. 70

-

-

-

1-

6
33
13

-

33

Luoan

--

1
10

-

(corectat n.n.) Cărămidarilor pentru
facerea, incărcatul şi arsul cărămizii

M:!sarului Konva Mihalv
Lui C!;ikos �i J6!1\L_
Inginerului la colaudare

40

-

Petru Baroş,_încărcat in cotlon
La 11 copii de ungur încărcat in cotlon
3751
Transport
Denes Gergely, căratul cărămidei
Florea Teacă arsul cărămidei
Istok Pal 3 stangine de lemne

92

-

-

-

108.
1 09.

-

-

-

1 07.

40
2
8

-

-

1 06.

1 '

-

40
87
90
20
80

-

Imre 1 StanQin lemne
Kalanvos Mihaly, lipitul şi arsul cotlon

104.
105.

6

-

-

95.
96.

103.

32
10
40

-

-

-

-

Const. Ciurea Tl!scău 3 V2 zile cu caru
Zece srofuri la tavan

98.

310

14 stângine lemne a 6•60 dela Dimeny
Istvan
Fer pentru legatul formelor de cărl!midă
Inv. George Teacă a plătit stinsul varului
Pasko Gaspar, 4 cară năsip la dlrl!midari
Kolanvos Mihalv. stinsul varului
Mărirea gropii şi stinsul varului 12/25 Maiu

93 .
94.

97.

·-

Cărămidarilor, facerea cărămldei,
cotloanelor şi zile de lucru
Adusul şi dusul cărămidarilor
Facerea Qropii de stins varul
Stinsul varului la mai multi, lucru şi apl!
2 ciururi de nl!sip
O lopatl! de fer la cărămidari
Benke Anti făcutul baracelor cărămidarilor
Cuie la barace şi la cărl!midari
40 scânduri a 80 fil.2 ciubere 2 bote
Paie la dlrămidari dela Barbath Ianos
Paie dela preotul din Lemnia

--

-

l:IllANA

OPRESCU, ANA GRAMA

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

l.lJi Csikos inainte de colaudare
Lui Csikos la colaudare
Lui Vasile Fenechi
Lui Csikos
Căratul scândurilor la barace năsip si oae
Kalanvos, facerea gropilor la colaudare
Lui Kanva Mihalv
Depusi la banca din Bretcu vadiul
Dusul la Bucureşti dupl! cei 150 Lei
Parasch. Tărlungeanu statu in biserica
mare
Costache Fenechi al II ruartal pe lumini
Inv. Georae Tea�
Zidarilor cu umblătoarea
10 bârne a 4 Cor.
12 scânduri a 1 Cor.
5 bucăti de steiar ă 1 Cor.
Pe cuie de fer
Marti Dere Andras facerea staborului
Arvună lui Serfcizo Venczel Gvorav
Pe bârne de �priori
Plata lui Venczel Gyorgy
1 scândură la gardul casei oarohiale
Toriz Geroelv. indreptarea staborului
Venczel Gyărgy
Trefăs Jozsef oe scânduri
Pasko Găspar pentru 300 şindilă
Georae Boldea pe 400 sindilă
Hamsea
Dela Ghită Gociman ratul casei
Transport

-

-

-

-

-

-

200
200
20
122
14
2
5
460
28

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31
40
12
8

20

75
12
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3897
3858
18

-

04

3858

12
08
12

20

84

.

.

.

-

-

-

3878

96

.

-

-

40
-

-

50

-

-

-

86

-

5
4
8
4

-

-

-

-

80

-

1
21
32
7
10
3882
3924
3916
2882

-

-

12
80.
80.
80
34
74
16

(şters

300
(Corect.
ilizibile n.n.)
3985•94

)

137.
138.
139.
140. 14•88

Dela Ghită Gocimanu am primit
Am restituit lui Ghi� Gocimanu
Pe 12 cl!priori
Pe 6 stâlpi de stejar la scoală si biserică

Subtrl!gând intratele 3878•96 din Eşite 3948•12 am spesat mai
mult cu 69 Cor. 16 fileri adeca şesezeci si nouă Cor•16 fileri
141.

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148 .
149.
150.
151.
152.
153.
154.

�55.
156.
157.

158.
1Ş9.

1_60.

II. Intratele si Esitele la cassarul o. Ghită Gociman.
100
Epitrop Ion Radu Stăncicu
142
George O. Zărnescu
100
100
Ion C. Gocimanu Giambaşel
Niţă Coltofean din Galati 100 Lei
94
Damian Drăgănescu din Galati 40 Lei
37
60
Ioan N. Gocimanu Covria
40
Ghiţă C. Gocimanu boltasu
100
16
Eremia Rentia
10
Nicolau Iordache sen.
Ion Oobanu Făstăcală
6
10
Nicolau Manea sen.
10
George Tătaru
Ion V. Băjan
5_
10
George I. Fenechi
Protoooo Dumitru Coltafeanu

- --

Vasile V. Vrânceanu
Epltr. scoi: ion�R. Fenechi
Georoe

20

20
6

Toma Teacă

10

Ioan Budileanu
Georqe APQstQI;11;ht;:

1
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.

-

8
12
3
3948
69

18
-

Vezi nr. 125

60
12
16

-

.

-

.

142

-

.

-

.

-

.

.

-

-

-

-

-

-

.

-

.

-

-

-

.

.

.

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

.

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

a

83 bârne

mal

cor.

Cleit

nr. 38

încă 60

Vezi 327

Spese, colecte şi contribuenţi pentru zidirea Şcolii din piatră din Breţcu . . .
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170 .
171.
172.
173.
1 74.

175.
176.

177.
178.
179.

180.
181.

182.
183.

184.
185.
186.
187.
188.
189.

190.
19 1 .
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
20 1 .
202.
203.

204.

205.
206.
207.

208.
209.
210.

211.

212.
213.

214.
215.
2 1 6.
217.

218.

219.

220.

221.

c_],?-2.

6
6
20
10
11
10
10

Ion G. Vrânceanu
Ion Finta
Vasile R. Stăncicu
Ion N. Terzea
George N. Băian
George V. Moldovean
Nicolau Ciocan
Nicolau Rentia Chitan
Petru Stoicheciu
George A. Ciurea
Petru Ardeleanu
Ion G. P�vălucli
Nicolau Tătaru
Ion Băian Berechi
Constantin Butoianu
George D. Moldoveanu
Petru Fenechi
Constantin Baros Puşchiu
George Mardache
George Av. Rentia sen
Ion 1. Betrânu
Stan Enache Suvejan
Toma Stoica
Transport
Splridon Şerban
Ion Serban sen.
George Nită Ciurea
Stefan Media
Ion Petru Stoicheciu
Ioan Popana (?)
Sandu Dantes
Eftimie Sorescu
Vasile Fenechi sen.
George Manea Brătilă
Ion N. Grasu Iar.
George R. Fenechi
Ion Dav. Moldovean
Constantin eet:rânu
Ion Ciobanu Soânu
Stoica St. Baros
Ion Stoian Grosu
George Fenechi Coiocaru
Constantin Micu Vlădut
Ion 1. Boroş
Nicolau Oancea
Nicolau N. Vrânceanu
Ion Micu Boroş
Nicolau Crintea (?}
Stefan Teculescu
Ioan C. Ursu
Ioan Stavaria
George Lungu
Ioan Pătulea
Ioan V. Tătaru
Petru Tătaru
Nicolau Terzea
Ion C. Gocimanu Covrigas
Damian I. Fenechi
Constantin C. Iacob
Preotul Georae Hamsea
George Bercu

Vasile N. Titaru

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

10

-

.

-

10

-

-

-

-

10
10
4

-

.

-

-

.

-

.

-

11

-

-

-

30

-

-

.

10

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

921

60

.

-

10

-

-

-

.

-

-

.

-

-

4

-

-

-

6

-

-

-

10

-

-

-

6

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
10
10

20

10
10
6
10
10
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

.

.

6

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

4

-

-

-

5

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

6

6
6

6
10
10

6
10
10
4
100

George aetrânu_

-

-

6

10
6

-·

-

-

10

10
10
4
6
4
921

.

-

1--- ·___§_ 1--G

1
1

-

5
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223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

Radu Stăncicu
Pavel Păvăludi
George G. Zămescu
GeorQe Vrânceanu Vrabiă
Constantin Budeanu
George Ghiorghiţă
George Birlă sen.
Georae Magoş Palade
Ion Er. Dobrin
Stan Teacă sen.

George Cristea Eremia
Ion I. Pavăludi
Tra nsport
George Creţu
Nicolau Ardeleanu
Ioan Tănase
Vasile Terzea
Constantin I. R. Fenechi

235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

Nicolau O. Vrânceanu

Pavel Vrânceanu
Constantin Budi lean u

And reiu

George Iordache
Ioan D. Vrânceanu
Vasile Ia cob

George Budileanu
Georae Unaureanu
junele Ion aurea Pel;eg 20 Lei
junele Petru Teaca 20 Lei
Georae Vrânceanu Titeiu

Radu Soros
Vasile Ioan Serban

Ghita Boldea
Ion I. C. Boroş Miiea iar.
Vasile Pisoiu iov.
Ioan Moroianu
Vasile Misu Baros
Ion Petrisor iar.
Radu Gocima nu
George Cioabă
Toma Baros
George Muntean

273.

·-

282.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60
60.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Ioan 0Drea
Georoe c. Plsoiu

-

-

-

Nicolau Frusinar

6
100
6
4
6
6

-

-

-

-

6
2
6
4
4
4

· -

-

-

George Şandru Panciu
Georqe G. Teacă Chiper
Nicolau Bârlegi iar.
Ioan Oancea
Nicolau G. Zămescu
Andreiu Rudlreanu

Joan G. Serban

-

-

4

George Clobanu Gal�

-

-

Vasile Serban sen.

George Lazăr

279.

-

-

-

-

6
6
6
4
6
6
10
4

Ioan Pătulea
Ioan so. Serban

-

-

scoală

276.
277.
278.

-

-

-

6
4

George Ciurea Peţeg
junele Niţă Dimian 200 Cor. din care la

274.
275.

-

-

6
4
18
18
6
6
6
10

Ioan D. Dimian

252.
253.
254.
255.
256.
257.
258. 259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.

r·28 l .

Sima n

Ioann Budeanu

251.

280.

6
4
10
6
10
6
6
6
6
6
6
10
1301
1391
4
6
6
6
10
6
10
6
4
4
4

4
4

6
1775
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40
40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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a cărat cărăm.
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O sută la fundaţiunea ( . ..
-

-

-

-

-

-
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Spese, colecte şi contribuenţi pentru zidirea Şcolii din piatră din Breţcu . . .
Transport

Ioan G. Micu Boros
Constantin Vrânceanu din Viziru 100 lei
Georae Pooescu

283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
29 1.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301 .
302.
303.
304.

Ioan I. Gocimanu ��tuş
Ioan R. Standu d iferenta % l a Albina
Dumitru Bercu
Ioan Ev. Sandru
Ioan 1. R. Fenechi ginerele Vrâncenei
Ioan Găitan ( Găitanli, mari neg. Braşoveni

nn)
Constantin Florea Teacă
Georae Micu Vlădut
George I. St. Dinian
George G. Fenechi Coiocar iar.(?)
Vasile G. Teacă

311.

6/2 "

312.
313.

9/5 "

314.

H

,.

"

Lui T6r6k şi Csikos

VI
I

IX

ad
IX

"

"

Ion Cidan Moman
% după colecta d�pusă la bancă

ad

40
-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

59

82

-

-

-

-

37

26

6
6
6

Il

VI
I

4
6
10

Ion Staica Boros

Cărămidarilor

V
VI

4

4
4

I
III
IV

6
31

Ion Er[emia] Vizinteanu
Georae Bucur Olteanu

Ion Teacă Câcerel

310.

305.
306.
307.
308.
309.

4

10
4
6

Ion Cidan Boran

22/8
1904
1/9 "
3/4 "
10/9 "
24/9 "
28/1
1905
8/2

1775
10
94

500
375
360
200
20

-

-

-

-

-

-

-

-

Protopopului Constantin Dimian

-
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Homarului

-

-

2

-

Lui Torok şi CSikos

-
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-
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" T6r6k si Csikos
" Torok si Csikos

La [Banca] Albina prolongirea cambiului

-

-

-
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-
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Postportul la Albina

-
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Cambiul

-

-
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-

-

-
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IX
315.
316.
317.

1/8 "
9/a
"

318.
319.

X

Căratul pământului Mariei Ciurea

XI
XI
1
XI
II

Lui Torok si Csikos
Pittima Amelino pe 2 petri la scocuri
Prolongirea Combiului la Albina

-

-

177

10

ad
XI
II

Postportul la Albina

-

-

-

50

-

-

358

82

8

08
96

-

-

XI

320.

S-au depus la bancă cu libel

40

100
2

-

-

-

V
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.

L

A restituit protop. Constantin Dimitriu

% dela banca din Bretcu
Vinderea cărămidei lui Fintă Mazes

Tot pe cărămidă de la George Ciurea

Georae Dumitru Fenechi
George Toma Teacă

1906

X

V

-··- ·

---· ---·
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-----·
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-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

2

Georqe Ghiorqhltă
Prolongire la Albina
-----

- - ---

Transport 1

-

-

4

Stefan Media

-

-
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6

Dumitru B. Olteanu

Octşi

19

4

-

-

-

-

-
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-
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331.
332.

333.

XVI
XVI
1
XVI
II

Lui Konva Mihalv
Prolongire la Albina

S-au ridicat dela banca din Breţcu

SU�gându-se intratele din spese, aşa a spesat
Ghită Gocimanu cu 37 cor. 40 fii. mai mult din al seu.

334.
335.
336.

.

358

82

2862

08

190
161
-

2899

-

-

-

-

Măiestrilor cari au făcut scoala Csikos

-

-

Tot ml!ieştrilor cari au făcut scoala

-

-

.

-

517

.

Cărămidarilor

Inveţătorului George Teacă (cu
comentariu la lectură n.n.)

337.

Earăşi măieştrilor
[Original: avansat (?) pentru strane .
Corectură: ajutor de la biserică.]

339.
340.

I
Il
III

.

.

.

48
-

Ratul casei

48

1808

III. Spesele ce le-a făcut epitropul Ioan R. Stăncicu pentru facerea ş:coalel
din banii stranelor si al statului Femeilor in biserica mare a bărbatilor
- .
Pentru var
12

338.

341.

1

-

-

-

150

-

300

-

410

.

-

.

.

-

.

-

1051

(se
taie)

A încasat dela femei
440
Prin epitrop s-a incasat 78 cr. (7) mai mult decât s-a soesat
1057
Recapitulându-se spesele şi lntratele resultă
Prin protopopul Constantin Dimian
" Ghiţă Gocimanu
" epitropul Ion R. Stanciu

50
20

3878
2862
1057
7798

96
08
-

04

3948
2899
1050
7897

12
48
-

60

Va să zică facerea scoalei de 20 metri de lungă şi 11 metri de lată împreună cu umblătoarea (WC n.n.),
şopronul de lemne şi repararea gardurilor face laolaltă suma de 7897,60 împreună cu spesele de proces.
Constantin Dimitriu
Breţcu, 16 Decembre 1911

ANEXE
(Structuri tematice din liste)

1. Cheltuelile mereu neglijate, de altfel inrobitoare, pentru acte, avocaţi, procese, alte
Comisiunei se contempleze locul birău şi notar

9

-

Facerea apelului de ajutor, plătirea epistolelor recomandate la poştli şi cumpărarea

43

de bâme
Condica de la tiooorafia archidiecesană cu porto
Doctorului pentru vizitarea sc61ei nouă

Lui Csikos si Torok antreprenorilor scoalei
Masarului Konva M i haly

Lui Csikos si Torok antreprenorilor inainte de colaudare

Inainerului pentru colaudare

Antrepenorilor Csikos si Torok după colaudare
Kolanvos Mlha lv. facerea aropilor la colaudare
Lui Konva Mlhâly mftsarulul
cu dusul la Bucureşti dupA cei 150 franci s-a spesat
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7

2

50
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185

8

550
200
100
322
2
50

460

-

-

50
40
-

Spese, colecte şi contribuenţi pentru zidirea Şcolii din piatră din Breţcu . . .

Lucru cu Banca din Bretcu şi Banca Albina

IX

9/5 "
" "

Imprumutul dela Albina
Ioan R. Stanciu diferenta % la Albina
% după colecta depusă la bancă
S-a depus la banca din Breţcu
cauţiunea maisterilor
La Albina prolonoirea cambiului
Postportul la Albina
Postportul la Albina
Prolongirea Combiului la Albina
s-au depus la bancă cu libel
Prolonoire la Albina

1

ad IX
ad XIII
XIII
XIV
)N
Oct şi 1906
% dela banca din Bretcu
MII
S-au ridicat dela banca din Breţcu

1

-

2029
31
59

50
82
-

-

-

-

-

-

-

-

19
358

96
82

161

10

-

50
50
10
82

-

177
358
100

-

-

-

-

-

50
8
-

-

Ratu l
case1.

1

Meşteri, lucrători, inclusiv copii
Lui Aron Puşcariu se plătescă lucrători etc. (etc. subl. ca o observ. nn)
Ioan Vleii 2 zile căratul cărămidei in cotlon
Petru Boroş, pentru căratul in cotlon
niiatul frăgarilor in curtea scoalei
Denes Gergely, căratul cărămidei in cotlon
Lui Beneke Antal făcutul baracei la cărămldari
Lui Constantin Ciurea Păşcău pe 3 1/z zile cu carul

50
80
60
20

1
3
14

-

Kalânyos Mihâly, lipitul şi arsul cotlonului
carbol pentru spartul capetelor bârnelor in tavan
Vatâny Sândor inqrăditul cărămidei

10

-

5

80
-

Zidarului Boroş Iânos pentru facerea privatei anticipatiune

70

-

2

40
-

3

Kolânyos Mihâly, facerea gropilor la colaudare
Geooe Cioabă incărcatul cotlanului
Căratul scândurilor la baracă năsip şi paie (cu obs. la lectură nn)
Măiestrilor cari au făcut scoala Csikos
Tot măieştrilor cari au făcut scoala
Ear� măi§trilor
1 VIII 1 Lui Torok şi Csikos
6/2 "
Copii
Aran Puşcariu a_Qiătit 14 copii rlal incărcatul cotlonu/ui (? Subl. in orig.)
La un copil de cărămidar zile de lucru când s-a dus
la 11 copii de ungur incărcatul in cotlon
la 4 copii pe câte 3 zile a 50 fii

6
10
-

-

-

-

-

-

-

-

17
3
3
-

150
410
300
50

-

-

20
60
-

42
6

-

Materiale fundamentale: cărămidă. lemne. var. cărăusii
Cărămidarilor pentru facerea cărămidei şi zile de lucru la facerea
cotloanelor
Borbath Ianos pentru paie la cărămidari
Preotului catolic din lemnia pentru paie
Fer la leqatul formelor de cărămidă
Pasko Gâspar patru cară de năsip la cărămidari
Florea Teacă arsul cărămidei in cotlon
22/8 1904
Cărămidarilor

11

Vinderea cărămidei lui Fintă Mazes
Tot pe cărămidă de la George Ciurea
Cărămidarilor
Cirie (Oiirie nn) la cărămidari
O looată de fer la cărămidari
Frenk.u FerenczL �ntru locul unde s-a fllcut cll rllmlda

310

2
4
1
4
-

-

290
4
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80
-

37

26

-

-

-

-

-

-

50
1

82

-

--

-

40

-

90
-
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Lemnele
Zece stângini de petră a 14 coroane
Tăiatul a 100 bârne câte 6 fileri
40 scânduri a 80 fii. 2 ciubare 2 bate
Lemne de brad dela Dimenv Istvan şi Spiridon Dimian
Pasko Gasoar 1 stânoin lemne de brad
Szocs Ianos pe lemne de brad 4 stângine (compl. în orig. la lectură)
Trefcis Istvan pe 2 stânoine lemne de brad cu dusul lor
Farkas Jozsef 3 stânoine de lemne
Lui Eros Ianos 5 stânoine lemne
Istok Pal pe 3 stânoine de lemne de brad
Lupan (... nn) Imn� pe 1 stânoin de lemne de brad
George Ciurea pe 1 stângin lemne de brad
Var
Pentru var a 2 cor6ane 40 fileri maja metrică
Facerea gropii unde se se stingă varul
Stinsul varului la mai mul1;i lucru si apă precum au arătat învetătoriu
Invet. George Teacă de a plătit stinsul varului
Kalanyos Mihaly, pentru stinsul varului
Kalanvos Mihalv. măritul oropii si stinsul varului 12/25
Stinsul varului pe urmă în 15/28 Maiu
Pentru var
Lui Tamas Istvan stinsul varului şi apă

140
6
40
92
6
26
13
19
33
19
6
6

359
10
40
10
4
9
7

-

-

40
50
60
20
80
-

80
60
60

80

-

40

-

60

-

40

-

-

-

12
20

1
1

-1
-1

40

1

-1

w

Că rauşia etc.
Cărăuşului carele a adus şi a dus pe cărămidari
P. George Hamsea cărăuşie la cumpărarea sobei din scală
Cărăuşului pentru adusul sobei din Vaşarei
George Fenechi Turcu căratul apei cu carul
Căratul pământului Mariei Ciurea
1/8 "

IX

1

-:&ntiiHIC

Planul şcolii
150

www.cimec.ro / www.mncr.ro

32
2
2
4

-

-

-

- -

Spese, colecte şi contribuenţi pentru zidirea Şcolii din piatră din Breţcu . . .
Contract de lucrări (Fila

1

şi 2 ) în traducearea d-lui Vasile Lechinţan
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*) Ţoiul (în german i'! : Zo/1, care se citeşte �oi) este o unitate de măsură pentru lung ime, egală cu

1 52

25,4 mm (2,54 cm).
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Spese, colecte şi contribuenţi pentru zidirea Şcolii din piatră din Breţcu . . .
Contract d e muncă
Se încheie sub următoarele condiţi i :
1 . Noi subscrişii, c u semnătura ş i semnul crucii noastre, n e obligăm c a s ă batem 80. 000, scris c u litere
optzeci de mii de cărămizi, pentru Biserica Ortodoxă Română din Breţcu şi imediat ce ne permite timpul şi
cum trece îngheţul le vom arde şi până la mijlocul lunii iulie le terminăm şi le vom preda imediat.
2. Costul pentru fiecare mie să fie 6, scris cu litere şase, coroane.
3.

Dimensiunea cărămizii să fie după cum urmează :
a) grosimea 3, scris cu litere trei, ţoli ; b) lăţimea 6, scris cu litere şase ţoli şi c) lungimea 1 2, scris cu
litere doisprezece ţoli. De la aceste dimensiuni nu ne vom abate nicidecum cu vreo greşeală.
4. Ne angajăm să le facem în mod cinstit şi asupra acestora vor aprecia zidarii şi dacă nu vor fi arse bine
le vom arde în alt cotlon [cărămidărie].
5. Plata o vom primi în aşa fel încât după fiecare mie ni se va reţine câte un florin la casieria parohială
până ce le vom preda pe toate cele 80.000 de cărămizi împuternicitului parohiei .

6. Când le vom pune în cotlon [cărămidărie] să ardă, să fie lângă noi copii să ni le dea cărămizile în
mână şi pentru această muncă vom primi opt florini pentru cele 80.000 de cărămizi.
7.

Ca avans, pe lângă cartea de muncă, am primit şi 60 de coroane pe care recunoaştem că le-am pri

mit.

Citind acest contract, după recunoaşterea şi acceptarea lui, îl întărim cu semnătura şi semnul crucii noas
tre. /Constantin Dimian/martor; Damo Andras, Teglas meşter cărămidar t Kal6 Istvan, scriitor de nume
Dimian [i ndescifrabil]
Când am început munca am primit 40 cor., adică patruzeci coroane/Damo Andras/Kertesz Janosne.
În 5 iunie 1904 am luat ca avans 40 cor., adică patruzeci coroane. Damo Andras/Kertesz Janosne.
Încă o dată am primit 75 adică şaptezecişicinci coroane./Damo Andras.
În 6 iulie am primit 40 cor./Damo Andras
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Sursa : AMS, V - nr. 142 din 1902 - Dosar Cumulativ
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CONSIDERATII PRIVIND SITUATIA AGRICULTURII ÎN
COMITATELE CIUC, ODORHEI ŞI TREI SCAUNE LA
ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
Drd. Ana DOBREANU
Cuvinte cheie: agricultură, judeţe secuieşti, începutul secolului al XX-lea
Key words: agriculture, Szekler counties, beginning of 20th century
Abstract

During the second half of the 19th century the peasant economy of Transylvania had significantly modernized. At
the end of the 1 gth century and the beginning of the 20th , in the counties of Ciuc, Odorhei and Three Seats, the agra
rian question was one of the fundamentals of societal evolution, in view of its weight in the economy. Traditional agri
culture delayed the development of capitalist property and caused a lagging behind other regions in Transylvania.
Complementary to mountain agriculture, the mountain topography and the richness of forest heritage laid the basis of
large-scale deforestation and rafting.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
economia ţărănească s-a modernizat semnifi
cativ şi în Ungaria. Asolamentul trienal a cedat
locul unor tehnici mai avansate de rotaţie a
culturilor, iar tehnica aratului s-a îmbunătăţit
prin introducerea plugurilor de fier produse în
fabrici, ce puteau fi tractate de o singură
pereche de cai. Grapele de fier, maşinile de
însămânţat şi coasele au contribuit la îmbu
nătăţirea producţiei. Treieratul mecanic era
predominant şi el la sfârşitul secolului, în
cadrul economiei ţărăneşti. Decalajul între
marile latifundii şi micile gospodării ţărăneşti
era foarte mare în Ungaria!.
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea, în Transilvania, problema
agrară constituia una dintre chestiunile fun
damentale ale evoluţiei societăţii, având în
vedere ponderea ei în intreaga economie.
Datorită faptului că Transilvania a fost
menţinută într-un stadiu de dezvoltare infe
rioară faţă de alte regiuni ale imperiului, ea
comitatul

Ciuc
Trei Scaune
Odorhei

Total

nr.

proprietăţilor
24992
30282
23253
78527

şi-a menţinut în continuare caracterul predo
minant agrar al economiei2, În 1910, aici,
87,2% din populaţie trăia în mediul rural,
majoritatea se ocupa cu agricultura, ramură
care contribuia, între 1911-1913, la venitul
naţional cu 65,7%3.
Decalajul între marile latifundii şi micile
gospodării ţărăneşti era foarte mare. În
Transilvania, ponderea o deţineau proprietăţi
le mărunte, de 1-5 iugăre. Această categorie
realiza, în mare măsură, o economie naturală,
mai ales în zonele de deal şi de munte.
După abolirea iobăgiei, s-a înregistrat un
proces de constituie şi dezvoltare a micii pro
prietăţi, a gospodăriilor familiale. Principala
preocupare a micilor proprietari era întreţine
rea familiei şi asigurarea viitorului ei. Pentru
aceasta, aveau nevoie de atât pământ cât
să-__şi producă cele necesare4.
In anul 1895, în comitatele Ciuc, Trei
Scaune şi Odorhei numărul proprietăţilor era
de 78.5275.
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În Comitatul Ciuc, din 24.992 de proprietăţi,
36,93% aveau o suprafaţă cuprinsă între 1-5
iugăre, 62,32% între 5-100 de iugăre, 0,67%
între 100-1000 de iugăre şi 0,06% erau pro
prietăţi cu o suprafaţă mai mare de 1000 de

Din 78.527 de proprietă�i, 36.568 (46,56%)
aveau o suprafa�ă cuprinsă între 1-5 iug�re,
41.304 (52,59%), între 5-100 de iugăre, 597
(0,76%) între 100-1000 de iugăre şi 58
(0,07%) erau proprietăţi cu o suprafaţă de
peste 1000 de iugăre. Cifrele relevă faptul că

iugăre. În Comitatul Odorhei, situaţia nu era
cu mult diferită, di n 23.253 de proprietăţi,

aproximativ jumătate din proprietăţi erau
cuprinse intre 5 şi 100 de iugăre.

39,95% aveau o suprafaţă între 1-5 iugăre,
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asemenea numărul celor fără de pământ şi al
zilierilor.
E de înţeles, că o parte din populaţia ce
sporea repede a trebuit să emigreze, căci
acasă nu găsea de lucru. Este lucru ştiut că
nici industrializarea nu a avut rezultate
remarcabile. De aceea Comitatul Ciuc a făcut
faţă cel mai greu schimbărilor, dar nu era
foarte deosebită nici situaţia din Comitatul
Odorhei. Şi din cauza agriculturii de tip
tradiţional, mica-asociere in mai multe locuri,
mai cu seamă în Comitatele Ciuc, Odorhei şi
Trei Scaune, nu a putut să se desprindă din
capcana micii productivităţi9.
Despre modul cum se făcea agricultură de
către micii proprietari, la începutul secolului al
XX-lea este ilustrativ raportul, pe anul 1907,
al vicecomitelui Comitatului Odorhei, în care
se arăta că micii producători din comitat erau
încă foarte departe de o agricultură raţională 10,
Cea mai mare preocupare a autorităţilor era
ca, împreună cu sprijinul de la stat, cu
prelegerile ţinute de specialişti, precum şi cu
sprijinul agricultorilor dornici de modernizare,
să se depăşească închistarea în obişnuinţă, în
tehnicile vechi, să înfrângă reticienţa la nou şi
tot mai mulţi să înceapă să practice o
agricultură mai eficientăll. Unele semne, se
precizează în acelaşi raport, au început să se
vadă, dar ele încă nu erau suficiente. Numărul
maşinilor agricole era ind§ mic. În raportul pe
anul 1912, se menţionează însă, că se răspân
deşte folosirea maşinilor agricole, şi acest
lucru se datora subvenţiei de către stat cu
30% a preţului a cestora şi faptului că
asociaţiile agricole au primit 81 de maşini
agricole, pentru 33 de localită�, în valoare de
3064 coroane şi 53 de fileri. De asemenea,
tot prin i ntervenţia statului, s-a facilitat
folosirea seminţelor de o mai bună calitate
care puteau fi cumpărate cu un rabat de 20-

59,32% intre 5-100 de iugăre, 0,67% intre
100-1000 de iugăre şi 0,05% peste 1000 de
iugăre. În Comitatul Trei Scaune, din 30. 282
de proprietăţi, 59,59% aveau o suprafaţă
cuprinsă intre 1-5 iugăre, 39,40% aveau intre
5-100 de iugăre, 0,90% intre 100-1000 de
iugăre şi 0,09% peste 1000 de iugăre. Se
observă că, în Trei Scaune, procentul proprie
tăţilor mai mici, cu o suprafaţă intre 1-5
iugăre era mai mare decât in celelalte două
comitate, in ceea ce priveşte proprietăţile cu
o suprafaţă cuprisă între 100 -1000 de iugăre,
procentajul mai mare era in Comitatul Ciuc,
iar la cele cu peste 1 000 de iugăre procenta
jul mai mare era în Comitatul Odorhei, dar
diferenţa între cele trei comitate nu era foarte
mare.
Unii dintre cei ce au căutat răspunsuri cu
privire la cauzele rămânerii în urmă a acestei
zone, au considerat că stilul vechi de viaţă al
secuilor, care avea la bază serviciul militar şi,
pe lângă acesta, agricultura pentru necesarul
propriu, erau piedica în dezvoltarea relaţiilor de
tip capitalist. Dacă privim aşa lucrurile, atunci,
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea, se poate vorbi de confrun
tarea între modernizare şi lumea tradiţională.
Participanţii la Congresul secuiesc din 1902,
de la Tuşnad, au considerat că, de aceea a
devenit gravă situaţia economică şi de aceea
s-a accentuat mult tensiunea socială, pentru
că numeroasele elemente arhaice, elemente
ce protejau, întreţineau sistemul economic
bazat pe mica proprietate, frânau schimbările
de modernizare şi dezvoltare a relaţiilor de tip
capitalist6.
Agricultura de tip tradiţional a îngreunat
dezvoltarea proprietăţilor de tip capitalist şi a
cauzat rămânerea în urmă faţă de alte regiu
ni din Transilvania.
Comitatul Ciuc a fost prototipul agriculturii
arhaice, clasice urmat de Comitatul Odorhei şi
apoi de Comitatul Trei Scaune. În schimb,
Comitatul Mureş-Turda a trecut la o agricul
tură mai modernă încă de la sfârşitul secolului
al XIX-lea. Situaţia a fost agravată de faptul
că sporirea populaţiei a fost cea mai mare
tocmai în zona care păstra cel mai mult
relaţiile tradiţionale. În Comitatul Ciuc, între
1900-1910, populaţia a crescut anual cu
12.000 de suflete, adică cu 1 ,2% procentua P
Odat� cu creşterea populaţiei, s-a accentuat
p rocesul de mărunţire a proprletllţ118 şi, astfel,
suprafaţa d eţin ut� nu mai era suficient::!
pentru a asigura cele necesare traiului şi, prin
urmare, s-a accentuat săr�cia. Creştea de

30%1 2 .
Relieful zonei, structura litologică şi pro
ductivitatea terenurilor agricole, precum şi
particularităţile climatologice, au determinat
tipurile de culturi. Cele mai reprezentative au
fost culturile de secară, orz, ovăz, sfedă de
zahăr, grâu şi, pe alocuri, porumb. Măcinarea
boabelor se făcea la numeroasele mori ce
existau în zonă 13.
Un loc important il ocupa şi cultivarea
legumelor, zarzavaturilor şi verdeţurilor de
strictă necesitate. Cea mai cultivată legumă,
în zon::i, era cartoful, la care se adi:luga ceapa,
usturoiul, morcovll, varza, fasolea, mazărea,
ridichile, guliile etc. Se mai cultivau plante

.
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aromatizate sau condimente c a hreanul,
leuşteanul, menta, cimbrul, busuiocul,
măgheranul etc. 14
Un loc aparte in ponderea culturilor il ocupau
plantele textile, cânepa şi inul. Acestea erau
folosite în producţia casnică de ţesături
pentru îmbrăcăminte şi amenajarea interio
rului, dar şi pentru saci, funii ş.a.
Szakăcs Petert s, la Congresul secuiesc din
1902, atrăgea atenţia că aceste culturi erau în
scădere. Această scădere se datora faptului
că statul a interzis prin lege înmuierea cânepii
şi a inului în ape curgătoare şi în lacuri, dar
nu s-a ingrijit să îndrume populaţia să rezolve
problema, şi astfel, rezolvarea problemei a
devenit prea costisitoare. El considera că mai
întâi ar fi trebuit să înfiinţeze topitorii model
de cânepă şi in în zonă, pentru a vedea
populaţia cum se poate rezolva ieftin această
chestiune, şi apoi să aplice interdicţiile. Ca
urmare, populaţia s-a îndreptat către firele de
bumbac, produse în fabrici din Austria, care
datorită preţului au sărăcit-o şi mai mult. De
asemenea, concurenţa produselor austriece a
determinat şi declinul altei indeletniciri, legată
de producerea firelor de ţesut, şi anume
ţesutul, şi în felul acesta, multe femei au
trebuit să ia drumul pribegiei pentru a câştiga
cele necesare traiului. Rezolvarea problemei o
vedea prin înfiinţarea de către stat, în fiecare
comitat din zonă, în anumite locaţii, de
topitorii model, care să poate fi folosite contra
unei taxe şi, după modelul acestora, în câţiVC'
ani, comunităţile să-şi facă propriile topitorii1 6,
Un alt participant la Congres, FOredy
Lajost7, a susţinut necesitatea extinderii
culturilor de in şi cânepă ca sursă de venit,
dar şi ca posibilitate de a crea locuri de
muncă prin prelucrarea industrială a acestora .
Cultivarea şi tranportul la distanţe mari unde ·
erau fabrici nu era o soluţie din cauza cheltu
ielilor de transport. El a a făcut următoarele
propuneri : 1. constituirea, în zona Gheorgheni,
Ciucul de Jos, Covasna şi Breţcu, de asociaţii
de cultivare a inului care să cultive fiecare
câte 300 de iugăre cu in şi aceste asociaţii, cu
folosirea, pe cât posibil, a izvoarelor calde
bogate în sulf, să-şi intemeieze centre mai
mici de prelucrare, cu ajutor de la stat.
Acestea urmau să aibă un capital de 2030000 de coroane, al cărui avans ar fi de dorit
să se constituie cu ajutor fie de la stat, fie de
la intreprinzători în domeniu, cu condiţia ca,
în 20 de ani, să fie restituiţi din veniturile

vândut în stăinătate ca materie primă, era de
dorit să se înfiinţeze o fi latură în zona Gheor
gheniului, din Comitatul Ciuc, dacă ar fi ajuns
calea ferată până acolo. Pentru înfiinţare, sub
forma unei societăţi pe acţiuni, era de dorit
un capital de 8 milioane de coroane, iar statul
să acorde sprijin, în baza legii XUX din 1898,
privind sprijinirea industriei proprii. 3. pentru
a veni in ajutorul micilor producători de in şi
cânepă să se înfiinţeze topitorii locale, cu
ajutor de la statlB.
Propunerile formulate de FOredy Lajos au
fost acceptate, prin vot, 12 la 6 de partici
panţii la secţiunea agricultură, dar, în prea
labil, au exitat câteva comentarii. Câţiva au
considerat mai oportun ca asociaţii de
cultivatori de in să se intemeieze în zona
Târgului Secuiesc, căci aici erau terenuri mai
mari, iar filatură, la Sfântu Gherorghe. S-a
făcut şi propunerea ca filatura să se constru
iască la Târgu Secuiesc. Alţii au considerat ca
ar fi mai bine ca în Comitatul Ciuc să se
extindă culturile de cartofi, fiind o zonă
prielnică acestei culturi, şi să se facă fabrici
de spirtt9 ,
Fiind o zonă preponderent montană,
terenurile cultivabile fertile nu erau multe.
Unele terenuri cultivate se aflau chiar în locuri
mai puţin fertile şi de aceea, recoltele erau
slabe, chiar dacă se depunea efort destul de
mare pentru întreţinerea culturilor. Era lesne
de înţeles că grânele produse nu satifăceau
nevoile şi, astfel, o parte din acestea trebuiau
aduse din alte zone şi se importau, în special
din România. Doar producţia de ovăz exceda
necesarul.
Pentru asigurarea celor necesare traiului,
locuitorii zonei, folosind condiţiile naturale,
s-au ocupat şi cu creşterea animalelor.
Păşuni exista u în composesorate şi
păşunile comunale. Păşunile comunale erau
importante, deoarece acestea făceau posibil
ca şi o familie săracă să crească animale.
Numai că la sfârşitul secolului al XIX-lea,
datorită noii parcelări, cei care beneficiau de
suprafeţe mai mari de 100 de iugăre şi-au
rupt partea ce le revenea din proprietatea
comună şi astfel, foarte multe familii au
rămas fără drept de folosinţă şi creşterea
animalelor a avut de suferit2o. Până atunci,
cu cât o familie era mai numeroasă, cu atât
"
avea mai multe "drepturi în folosirea
pădurilor şi păşunilor comune. Legea XXI din
1871 a dispus împărţirea averii comune în

realizate din diferenţa de preţ dintre planta de
in şi inul curăţat; 2. pen tru ca inul să nu fie

favoarea proprietăţilor individuale.
Averea a încă put pe mâna a câtorva sute
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de familii, proprietarii mijlocii s-au asociat în
asociaţii de avere (composesorate). Î n
acestea, asociaţii nu aveau părţi egale de
proprietate şi oricât ar fi crescut numeric o
familie, partea familiei rămânea la fel. În
urma aplicării legii, categoria cea mai săracă
a rămas fără drepturi. Săracul a devenit şi
mai sărac, micii proprietari şi-au pierdut in
bună parte proprietăţile21,
La 1900, în cele trei comitate, Ciuc, Trei
Scaune şi Odorhei, era 272.879 iugăre de
păşune, din care 63,88% erau în Comitatul
Ciuc, 10,55% în Trei Scaune şi 25,57% în
Odorhei.
Î n cele trei comitate erau, la 1900, un
număr de 280.718 oi şi 21.826 de capre23,

Comitat

Iugăre de păşune

Ciuc
Trei Scaune
Odorhei
Total

174341
28771
69767
272879

'Comitat •

Ciuc
Trei Scaune
Odorhei
Total

' 1907
Vrt:e

59861

Vite

Bivoli

4353

Bivoli

Pord

32147

Oi

120764

Capre
Cai
Total

244816

. . . Diferente'' ;
- 9131

3843

-510

Pord

36774

+4627

Oi

110960

-9804

13771

Capre

11373

-2398

13920

Cai

15260

+ 1340

Total

228940

-15876

răpuse

de

baali§

, ,

(19,96%) porci. În urma analizelor, au fost
reţinute de la consum : 3 vite, 2 bivoli şi 2
porci. În cazul sacrificărilor neplanificate (103
vite şi bivoli, 3 oi, 12 porci), au fost oprite de
la consum : 3 vite şi 2 bivoli27.
Pentru sacrificarea animalelor, in Comitat
erau 2 abatoare şi 24 de locuri amenajate în
acest scop. Abatorul de la Biborţeni, care a
funqionat şi el până atunci, s-a închis prin dispo
ziţia nr. 96500 din 18 septembrie a Ministerului
agriculturii. Pentru amenajarea de noi locuri
de sacrifica re a ani m a l elo r, multe localităţi au
înaintat cerere, dar, din lipsă de fond uri, nu

de bolile contagioase (antrax, gută, variolă
ovină, pesta porcină, râie etc.). Astfel, în
1911, au pierit 106 vite, 14 bivoli, 14.971 de
oi şi capre. Î n rândul oilor s-au produs
pierderi masive din cauza unor boli digestive
( disto-matosis) deoarece a fost o vreme
ploioasă şi inundaţii şi rumegătoarele au avut
de suferit. Se aştepta, din aceleaşi motive, ca
animalelor

1911 ·

50730

O bună parte din pierderi erau provocate

numărul

CaPTe
7233
2004
12589
21826

mai creşteau vite, bivoli, porci, cai.
Astfel, de exemplu, potrivit raportului
vicecomitelui pe anul 1907, în Comitatul
Odorhei se creşteau un număr de 244.816
animale, din care 59.861 de vite, 4.353 de
bivoli, 32. 147 de porci, 120.764 de oi, 13.771
de capre, 13.920 de cai24.
Potrivit aceluiaşi raport, numărul animalelor
era în creştere, şi în raport cu anul 1906,
numărul cailor a crescut cu 42 1, al vitelor cu
6.217, al porcilor cu 4.398, al oilor cu 21.073
şi al caprelor cu 1.388 de bucăţi. A scăzut
însă numărul bivolilor cu 318 bucăţi2S. Faţă de
anul 1900, numărul oilor era mai mare cu
23.507 (19,46%).
Tendinţa de creştere a numărului animalelor
nu era uniformă. Un an mai puţin fast a fost
anul 1911, când numărul total al animalelor,
in Comitatul Odorhei, era cu 15.876 mai mic
decât în 1907. Scăderi s-au înregistrat la vite,
bivoli, oi şi capre. Doar numărul cailor şi al
porcilor era mai mare.

39,41%, dintre oi şi 33,14% dintre capre
erau în Comitatul Ciuc, 25,94% dintre oi şi
9,18% dintre capre în Comitatul Trei Scaune
şi 34,65% dintre oi şi 57,68% dintre capre în
Comitatul Odorhei. Pe lângă oi şi capre, se
..

Oi

1 10633
72828
97257
280718

să

crească în continuare26,
Pentru consum, au fost sacrificate un
n u mă r de 19.894 de animale, din care 3.275

s-au putut realiza, acest lucru fiind amânat pe
anul următor. Persoană calificată în controlul

( 1 6,46%) vite, 697 (3,5%) bivoli, 1 1.267
(56, 63%) oi, 684 (3,43%) capre şi 3.971
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legate de legislaţia in domeniul agricol,
probleme privind cultivarea pământului şi
creşterea animalelor. Astfel, in 1 9 1 2, în
Comitatul Odorhei, au avut loc 59 de astfel de
conferinţe, în 39 de localităţi, şi au participat
9. 782 de persoane. Pentru organizarea lor,
Societatea economică a comitatului a contri
buit cu 2000 de coroane33,
Deşi micii gospodari se intre�neau, aproape
în totalitate, din creşterea animalelor, pajiştile
comune au fost neglijate. Două au fost
cauzele identificate de autorităţi: mentali
tatea de a creşte cât mai multe vite, fără a fi
interesaţi de calitatea lor, şi astfel vara vitele
abia o scoteau la capăt din cauza pajiştilor
neglijate, şi iarna erau întreţinute cu nutreţ
slab, de proastă calitate; proasta gestionare a
pajiştilor comunale.
În 1904, de exemplu, în Comitatul Odorhei,
ajutorul de la stat, în valoare de 7500 de
coroane, pentru curăţirea şi îmbunătăţirea
pajiştilor în 5 loca lităţi , din cauza neefectuării

carnn nu era încă l a Vărşag, Secuieni,
Vidacutul Unguresc, Săcel, Bezid, Bezidul
Nou, Crişen i , Cuşmed, Ghindari. Abatorul de
la Odorheiu-Secuiesc nu corespundea în
totalitate normelor şi necesita imbunătăţiri2B,
Pentru a creşte numărul vitelor de rasă
superioară, precu m şi numărului cailor,
autorităţile şi asociaţiile agricole s-au implicat
în organizarea unor expoziţii şi târguri. Astfel,
s-a organizat in zilele de 29 februarie - 1
martie 1912 la Cristuru-Secuiesc, expoziţie
naţională şi târg de vite. Numărul animalelor
prezentate a fost de 137, din care s-au
cumpărat 85 de bucăţi (62%), 73,2% le-au
cumpărat comune şi composesorate, restul
persoane private29, Pe 6 octombrie, la Ocland
s-a organizat o expoziţie de caiJO.
De altfel, problema necesităţii creşterii
numărului de vite de rasă superioară a fost
ridicată şi la Congresul secuiesc din 1902,
unde s-a cerut ajutorul statului în această

problemă. S-a arătat acolo, că populaţia din
zonă, datorită situaţiei materiale precare, nu
avea posibilitatea să le cumpere şi nu se
întrevedeau posibi l ităţi nici în viitorul
apropiat. Toate măsurile legislative, în acest
domeniu, nu puteau fi puse în practică dacă
statul nu sprijinea, chiar într-o măsură mai
mare decât în alte zone. T. Nagy Imre a
menţionat că majoritatea localităţilor din

muncilor, nu s-au cheltuit34, Treptat însă, tot
mai multe localităţi s-au implicat în această
a ctivitate În 1905, deja în 7 loca l ităţi s-au
desfăşurat munci de curăţare a pajiştilor, în
1906 în 16 localităţi, iar în 1907 în 30 de
.

localităţi s-au cheltuit 29000 de coroane

ajutor de la stat în acest scop. Au fost
distribuite, în 1907, 3750 kg sămânţă de

secuime nu aveau puterea financiară să-şi
procure nici măcar tauri de prăsilă de rasă
superioară şi nici măcar cu ajutor de la stat

iarbă. În urma muncilor, rezultatele au

început să se vadă. Erau localităţi, cum au
fost Secu ieni şi Cădiceni, în care, după un an
de muncă, s-au putut întreţine cu 30-40%
mai multe animale. Erau localităţi care, până
atunci, luau în arendă păşuni de la alte
localităţi, căci ale lor nu erau practicabile,
cum a fost cazul în Racoşul de Sus şi Beteşti .
Au fost localităţi, Simoneşti şi Beteşti, în care
după reabilitare, o parte din păşune a fost
lăsată pentru fâneaţă. Problema cea mai
mare a păşunilor comune, mai ales în loca
lităţile de munte, era negara, care datorită
extinderii, putea comprom ite păşunea. S-au

nu se putea rezolva, şi de aceea considera

necesar să-i primească gratuit. Era necesar
de asemenea să fie sprijiniţi proprietarii de
vite să poată cumpăra l a preţuri subvenţio
nate vite de rasă superioarăJl, Pe lângă aces
te propuneri, pentru sprijinirea crescătorilor

de animale, a supus atenţiei participanţilor
următoarele propuneri: aplicarea strică a
prevederilor legii XII/1894, în vederea
întreţinerii şi folosirii în bune condiţii a
păşu n ilor comunale; pentru folosirea cât mai

raţională a păşunilor montane să se înfiinţeze,
cu sprijinul autorităţilor, locuri experimentale
de păşunat, ca model; să se emită dispoziţii
privind obligativitatea amenajării de păşuni
comune acolo unde s-au constituit acestea ca
urmare a noii comasări; în mod asemănător,
să se acorde atenţie şi păşunatului oilor; să se

început munci de extirpare pe parcele
experimentale, pe pajiştile aparţinând mai
multor localităţi3S,
Posibilitatea de supravieţuire a populaţiei
rurale şi nivelul de trai erau influenţate, în

bună măsură, după cum s-a văzut, de
existenţa posesiunilor comune. În Ciuc şi Trei
Scaune, proprietăţile comune şi pământurile

primească sprijin din partea ministerului de
resort pentru prelucrarea laptelui şi valorifi

comunale depăşeau cu 40% toate pămân
turile. Cu mult pământ in posesiune comună

carea produselorJ2,
Pentru a veni în sprij inul a g ricu ltorilor, se
org a niza u conferinţe ce abordau probleme

se prezentau localităţile Zagon, Bikfalva,
Bretcu, Bătanii Mari, Zetea, Frumoasa-Ciuc şi
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altele. Posesiunile comune erau în mare parte
păduri şi păşuni. Acestea întregeau proprie
tăţile individuale, sprijinind supravieţuirea,
asigurarea celor necesare traiuluiJG. Acestea
erau importante, pentru că existenţa păşunilor
comunale făceau posibil ca şi o familie săracă
să crească animale, iar pădurile comune asi
gurau lemnele de foc.
Una dintre formele de proprietate comună,
după cum am arătat, au fost composeso
ratele. Composesoratele, ca formă de proprie
tate colectivă a pământului îşi au originea în
epoca in care secuii, aşezaţi în calitate de
colonişti pe teritoriile sud-estice ale Transilva
niei, foloseau in comun pământurile ocupate.
Această formă de prop1 ietate însă nu a fost
instituţionalizată ca atare, termenul de com
posesorat ( compossessio) apare abia la
începutul secolului al XIX-lea, iar legiferarea
cadrului juridic al instituţiei composesorale
este consfinţită prin Legea XIX din 1898, care
reglementa şi modul de obţinere a perso
nalităţii juridice de către composesorate37.
Composesoratul, în termeni juridici, înseamnă
o formă de proprietate comună în cadrul
comunitar indivizibil. El constituie "posesia

lemnos în funcţie de cota de participare,
vânzarea materialului lemnos prin licitaţie şi
exploatarea prin darea in întreprinderi'�!. Pe
lângă suprafeţele de păduri, composesoratele
deţineau şi apreciabile suprafeţe de păşuni şi
fâneţe, fapt ce a dus la organizarea unor aso
ciaţii de păşunat care se ocupau cu arenda rea
dreptului de păşunat, cu repartizarea stânelor,
precum şi cu creşterea şi selecţionarea
şeptelului.
Valorificarea dreptului de vânătoare şi pes
cuit pe teritoriile composesoratelor se făcea
prin darea în arendă pe termen de până la
trei ani42, Păşunatul şi darea în arendă a
fâneţelor composesorale se făcea prin stabi
lirea numărului de vite care puteau păşuna, in
funcţie de cota de participare a fiecărui
coproprietar43.
Dintre cele mai puternice composesorate
care au funcţionat pe teritoriul Comitatului
Ciuc au fost cele din Gheorgheni şi Ditrău
Lăzarea. Composesoratul comunelor Ditrău şi
Lăzarea a fost proprietarul terenurilor pe care
se situa renumita staţiune balneară Borsec44.
Complementar agriculturii montane, relieful
preponderent muntos şi bogăţia patrimoniului
forestier au asigurat bazele unui vast pădurit
şi plutărit, până la extinderea noilor mijloace
de transport. Păduritul era strâns legat de
necesităţile socio-economice, primordial de
construcţia adăposturilor pentru oameni şi
animale, pentru biserici, şcoli sau alte edificii
publice, pentru poduri, podeţe sau alte
elemente de infrastructură sau pentru diverse
unelte etc. Această activitate şi-a păstrat timp
îndelungat caracterul de ocupaţie generală,
dar treptat, din sânul fiecărei comunităţi, unii
au căpătat o experienţă mai bogată4S,
Specializarea activităţii de exploatare fores
tieră s-a produs când economia societăţii a
solicitat cantităţi sporite de material lemnos.
Acest lucru a avut ca efect, în plan social,
atragerea unui număr mai mare de indivizi
lucrători şi ocuparea lor pe o perioadă mai
îndelungată din an, în pădure%. Explcatarea
masivă însă, a pădurilor, a început după
extinderea căii ferate în zonă. Astfel, de
exemplu, pe valea Mureşului, exploatarea
intensivă a început numai după 1908, după

privată a mai multor gospodari, folosită În
comun. Nu are nimic cu satul, cu comuna, cu
averea bisericească sau de altă natură,
reprezentând o posesie privată ca şi averea
privată a oricui. Deosebirea este însă tocmai
că aceasta nu este Împărţită intre persoane,
ci proprietarii ei sunt sute de indivizi care
Împart veniturile Între ei, potrivit unor
proporţii stabilite " 38,

Cele mai mari suprafeţe de teren agricol
aflate în proprietatea composesoratelor, în
zonă, se aflau în Comitatul Ciuc. Astfel, la
începutul secolului, în anul 1908, din totalul
de 201.368 de jugăre cadastrale aflate în pro
prietatea composesoratelor din judeţul Ciuc,
142.025 hectare o reprezentau pădurile,
56.400 ha păşunile, 2.644 ha fâneţele, restul
era teren arabil şi grădini39,
Datorită faptului că majoritatea proprietă
ţilor composesorale o constituiau pădurile,
statutele4o composesoratelor prevedeau că
veniturile cuvenite coproprietarilor-membrilor,
în funcţie de suprafaţa pe care o deţineau în

ce s-a construit linia ferată, începând de la
Aiud până la Voşlobeni.

proprietate indivizibilă, se vor realiza prin:
folosirea de către fiecare membru al
composesoratului a unei cantităţi de material
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Lăzarea, d. 82, f. 51). Din publia�ţiile şi anunturile privind
rolul curativ al apei minerale, flia.Jte cu scop publidtar,
reiese că sezonul estival începea in iunie şi ţinea pânli la
10 septembrie. Băile aJ apă rece şi a�ldă erau prezentate
ca având rol a.Jrativ aJ rezultate deosebite intr-o serie de
afectiuni a�: afectiuni ale stomaa.�lui, ale căilor respira
torii, ale vezidi urinare, ale ficatului şi splinei, ale
sistemului nervos, anemiei etc. Băile erau aranjate in aşa
fel încât sli ofere o şedere cât mai plăa.Jtă cu posibilitllţi
de distracţie şi promenadă (Ibidem, dos. 82, f. 64).
Pentru delectare cu muzică a musafirilor erau angajaţi
muzicanţi. Ei aveau obligaţia să cânte patru ore
dimineata şi patru ore seara şi beneficiau de cazare şi
lemne de foc gratuit De asemenea, aveau dreptul să
intre gratuit la băi şi sli câ.ştige in plus in orele libere.
Astfel, pentru sezonul estival din 1880, s-a incheiat
contract cu Salamon Janos şi fiul Vilmos şi orchestra lor
din Ouj (Ibidem, dos. 75, f. 1). Staţiunea avea poştă
telegraf cu program zilnic, sală cu pian şi sală de lectură.
Beneficia de servidile unui medic şi avea o farmacie
deservită de un farmacist titrat Pentru transportul
musafirilor pe ruta Reghin-Borsec erau contractate

diligenţe, care dra.Jiau de două ori pe săptămână dus şi
intors (Ibidem, dos. 86, f. 2). În anul 1892 au fost 1128
de musafiri, aJ 20 mai mulţi decât in 1891. În ceea ce
priveşte imbutelierea apei minerale, dacă până in 1892
se imbuteliau in 24 de ore 8-10.000 de sticle, prin
schimbarea utilajului de imbuteliere, in 12 ore se puteau
îmbutelia 15-16.000 de litri de apă minerală, şi astfel nu
se mai lucra şi noaptea. În prag de secol XX s-au extins
serviciile de tratament, s-au construit noi locuri de cazare
şi acest aspect, împreună aJ comerţul aJ apă minerală,
au făcut din Borsec o bun:i sursă de venit (Vezi Vitoas,
M6zes, Csikmegyei fiizetek. Adatok csikmegye /eirâsahoz
es tărtenetehez, Hargita Kiad6hivatal, Miera.�rea Ouc,
2002, p. 332-333)
45. Dorel Mare, Structuri ocupaţiona/e tradiţionale in
zona Topliţei Mureşului Superior, Editura Ardealul, Târgu
Mureş, 2010, p. 76-77
46. Corneliu Bucur, Creaţia tehnică şi ştiinţifică
populară româneasc�, in "Istoria gândirii şi creaţiei
ştiinţifice româneşti (I)", Ed. Academiei RSR, Bucureşti,
1982, p. 75.
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MITROPOLITUL ALEXANDRU NICOLESCU, PARTICIPANT DE
MARCA LA INFAPTUIREA ROMANIEI MODERNE
V
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Oana-Lucia DIMITRIU

Cuvinte cheie: mitropolit, Biserica Greco-Catolică, Transilvania
Key words: metropolitan, Greek-Catholic Church, Transylvania
Abstract

Alexandru Nicolescu, the second metropolitan of the Greek-catholic Church after the Union of Transylvania with
Romania and the last one acknowledged by the Romanian government before this Church was banned in 1948, was born
on July 8th 1882 in Tulgheş, county of Ciuc (present-day Harghita). He was a great theologian, a man of culture and
essayist, who left more than 300 pieces, many of them destined for the libraries. Metropolitan Alexandru Nicolescu is
one of the great figures that Romanians cannot forget and whose remembrance they should further, for they owe him
who they are.

În 1922, a fost ales Episcop la Lugoj, adu
cându-şi contribuţia la progresul spiritual şi
material al acestei dieceze, între altele şi prin
pictarea pe cheltuieli proprii, cu pictorul
Simonescu4, a Catedralei episcopale din
Lugoj. Cu acest prilej a tipărit lucrarea Pictura
Catedralei române unite din Lugoj, Tipografia
Naţională, Lugoj, 1935, în "Biblioteca pentru
Clasa Cultă" nr. 8, în care îşi exprimă gratitu
dinea faţă de pictorul artist, care a zugrăvit
omul "ieşit frumos din mâinile Creatorului.

Alexandru Nicolescu, al doilea Mitropolit al
Bisericii Greco-Catolice, după Unirea din 1918,
şi ultimul recunoscut de către Statul Român
inainte de scoaterea in afara legii a Bisericii în
1948, s-a născut la 8 iulie 1882, în localitatea
Tul_9heş, comitatul Ciuc (azi Harghita).
Intre anii 1898 şi 1904, a studiat la Roma,
la Colegiul De Propaganda Fide, obţinând
doctoratul în filosofie şi teologie. După ce
revine la Blaj, este trimis ca preot misionar în
America de Nord, în perioada 1907-1909.
Mitropolia de Blaj era preocupată, în perma
nenţă, de viaţa şi nevoile spirituale ale cre
dincioşilor emigranţi, trimiterea de preoţi,
vorbitori de limba română, în vederea păsto
ririi acestora, fiind printre priorităţile forurilor
clericale blăjene şi ale episcopiilor sufragane.
Plecarea misionarilor spre oraşele puternic
industrializate din America, in care s-au stabi
lit românii, cum ar fi Ohio, Sharron, Pittsburg,
Youngstown, Detroit, Michigan, se va face cu
aprobarea Congregaţiei de Propaganda Fidel.
Reintors în ţară, a fost numit profesor de
teologie morală la Seminarul Teologic din Blaj
şi canonic în Capitulul arhieparhial.
În Primul Război Mondial a refuzat să sem
neze declaraţia de loialitate faţă de Austro
Ungaria, fiind considerat trădător2.
Continuă activitatea naţionalistă la Blaj,
unde se înfiinţează, încă din 21 octombrie
1918, un comitet revoluţionar românesc, sub
conducerea sa. În cadrul acestei mişcări, dă
citire Proclamaţiei Consiliului Naţional de la

Toată arta e să ştii reda această frumuseţe şi
pictorul nostru cred că a reuşit. Laudă lui" s.

Restaurarea Catedralei din Lugoj este
recunoscută ca o reuşită, fiind denumită o
adevărată perlă de artă bizantină.
Vorbea bine engleză, franceză şi italiană,
fiindu-i de folos în activitatea sa pastorală şi
diplomatică. La Congresul Catolic din 1923, la
Washington, în prezenţa a 105 episcopi, 4
cardinali şi foarte mulţi preoţi, a vorbit minu
nat de Neamul şi Biserica Română Unită cu
Roma, tipărind şi un număr de broşuri de
propagandă in limba engleză. A activat, puţin
timp, în calitate de consilier ecleziastic pe
lângă Legaţia română din Roma.
Ca senator de d rept, a apărat cu curaj
drepturile Bisericii Române Unite şi principiile
moralei creştine. Orator şi conferenţiar iscu
sit, a condus cu succes multe generaţii de
tineri. Din hărnicia sa, a rezultat tratatul de
"Teologie morală" apărut la Blaj, în 1918,
după care au învăţat generaţii de studenţi
teologi greco-catolici.
A lăsat peste 300 de lucrări scrise, multe
destinate bibliotecii În clasa cult�. După CP.
este, 14 a ni, Episcop al Lugojulul, este ales de

Blaj 3 ,

În 1919, a fost trimis misionar bisericesc şi
politic la Conferinta Păcii de la Paris, aducând
contribuţii majore la recunoa şte rea actualelor
frontiere ale României.

Sinodul electoral din mai 1935, Mitropolit al
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Blajului, fiind instalat la 19 noiembrie 1936. A
condus Biserica în anii grei, iar când a fost
chemat la Bucureşti, în calitate de membru al
Consiliului de Coroană în problema Dictatului
de la Viena, refuză să semneze cedarea
Transilvaniei de Nord Ungariei horthyste6 .
Demn urmaş al profesorilor săi, Timotei
Cipariu7 şi Ioan Micu Moldovans, şi-a însuşit
nu numai erudiţia acestora, dar a împărtăşit şi
iubirea de neam, conştient pe deplin fiind de
urmările grave pe care le puteau aduce acţiu
nile de nesupunere faţă de politica Imperiului
Austro-Ungar.
Colaborează la ziarul Românul, publicat la
Arad, cu traduceri din limba engleză a unor
lucrări ale filo-românului Scotus Viator9.
Rosteşte conferinţe erudite şi inflăcărate în
Senat şi la congresele "Astrei"lO,
A fost un mare îndrăgostit de natură, şi
deşi copleşit de grijile conducerii unei Eparhii
vaste, totuşi găsea timp destul să se ocupe cu
ştiinţele naturale şi mai ales cu botanica.
Ca episcop la Lugoj, a purtat mare grijă de
grădina episcopală, despre care şi zicea că
este un raiu in miniatură. Încă din fragedă
copilărie este un mare iubitor al excursiilor.
Paralel cu studiile teologice şi filosofice
efectuate la Roma, timp de 8 ani, studiază
flora mediteraneeană din grădinile italiene.
Activitatea de botanist este continuată prin
excursii de cercetare pe Valea Teleajenului,
Muntele Zăgan, la Iaşi, la Constanţa, munte
le Ceahlău, Retezat.
Excursiile dese, prin munţi, îi prilejuiesc
numeroase scrieri în domeniul botanicii, din
tre care amintim: Paserile, 1930, Lugoj, Din
natură, 1935, Lugoj, Sfinţii şi animalele,
1939, Blaj. În lucrarea la care am ales să ne
oprim, Dumnezeu În natură, apărută la Lugoj,
în 1923, Editura Librăriei Diecezane, se arată
originea vieţii pe pământ şi mai ales "Înţelep

mici, ca simbol al virtuţilor sfinţilor canonizaţi,
ca o laudă a acestora, cari au iubit şi pe
pământ mai mult Înălţimile albastre, adică
cerul. Gingaşele şi nevinovatele făpturi capă
tă deci un fel de consacraţiune şi idealizare, şi
nu se poate să nu le iubim indoit" 13.

A fost un mare iubitor de oameni, preocu
pat de soarta tinerilor, aşa cum ni se dezvă
luie intr-o scrisoare a sa, adresată lui Ioan
Bianu14, directorul de atunci al Bibliotecii
Academiei Române, dar şi de a celor aflaţi in
suferinţă, cum se poate desluşi în scrisoarea
adresată lui Liviu Rebreanu ls, pentru sprijini
rea lui Marius Teodorian Caradal6, Nu era
zgârcit cu laudele şi încurajările pentru cei
care meritau acest lucru, după cum se poate
vedea din cuvintele de laudă adresate picto
rului profesor Simonescu cuprinse în lucrarea

Pictura Catedralei române unite din Lugoj.
Moare la 5 iunie 1941, în Castelul Mitro
politan din Blaj, în toiul Celui de-al Doilea
Război Mondial. Moartea sa a fost înţeleasă
ca pierderea unui mare prieten şi sprijinitor al
mai multora, oameni ai bisericii, oameni de
cultură, botanişti.
Mitropolitul Alexandru Nicolescu face parte
dintre personalităţile pe care românii nu pot
să-i dea uitării şi pe care ar trebui să le aibă
mereu prezente în conştiinţă, pentru că le
datorează prezentul şi ceea ce sunt.

5.26(1)/DIV
Dr. Alexandru Nicolescu
Episcopul Lugojului
Lugoj, 16 ianuarie 1928
Iubite Domnule Bianu,
Îngăduiţi-mi şi mie vlădicului de la Lugoj, elev al
Blajului ca şi Domnia Voastră, să vin cu niţică Întâr
ziere, dar, nu cu mai puţină dragoste, să mă ală
tur la glasurile celor mulţi, colegi şi elevi, cari v'au
felidtat pentru munca rodnică ce a'ţi desfăşurat in
decurs de 50 de ani ca profesor, membru şi biblio
tecar al Academiei Române. Noi cari ţinem la Blaj
ca la lumina ochilor noştri, suntem mândri că un
fiu ilustru al şcolilor lui Cipariu şi Moldovanuţ a
ştiut să ducă cu sine la fraţii din vechiul Regat tra
diţiile străludtei şcoale blăjene şi le-a făcut atâta
cinste prin activitatea sa atât de rodnică pe tărâ
mul literelor.
Să dea bunul Dumnezeu ca anii ce vă mai hotă
dJşte pronia cerească să fie vertgf noul de aur fa
lanţul ce vi 1 aţf impletit Înşivă pănă acuma prin

ciunea dumnezeiască manifestată În fiecare
fir de iarbă, floricică sau arbore maiestuos" 1 1 •
Acest pasaj sensibil ne aminteşte de Cântarea
fratelui soare a Sfântului Francisc de Assizi12.

În majoritatea lucrărilor sale, dedicate
botanicii, sunt împletite, în mod armonios,
informaţiile ştiinţifice cu cele teologice, astfel,
în lucrarea dedicată păsărilor, subliniază impor
tanţa acestora în timpul liturghiei solemne pe
care Biserica Romei o celebreaz� cu prilejul

-

canonizării sfinţilor in basilica San Pietro din

munca asldu§ şi abnegaţie necurmat�.
5� ne bucurăm inc� ani dearândul de DVoastrJ
fn locul ce-l ocupaţi cu atâta demnitate.
intru mulţi ani!

Roma, la care pontifică însuşi Papa. Episcopul
Nicolescu atrage atenţia asupra celor trei
collvll purtate de mâini pioase, "În care se afl�
turturele, porumbiţe, p�s�ri cu dimensiuni
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Mitropolitul Alexandru Nicolescu, participant de marcă la Înfăptuirea României moderne
specială; să Vă rog a-1 sprijini şi-i ajuta in calitatea
de membru distins al societăţii respective şi de
preşedinte, să capete pensie maximă. Are doară la
active 50 de volume plus o mulţime nesfârşită de
articole de gazete şi reviste, activând pe acest
teren incă din 1884.
Ştiu şi eu că luptă cu multe şi mari greutăţi
financiare. Dacă nu falimentau băncile unde-şi
avea plasată toată averea, azi ar avea lunar o leafă
de cel puţin 25. 000 lei lunar. Aşa o duce destul de
greu şi prost, scriind totuşi spre a ne Îmbogăţi lite
ratura şi istoria cu atâtea romane, nuvele, schi
ţe, biografii şi amintiri de o reală valoare.
Dragă domnule Rebreanu,
Dacă deci poţi face ceva in favorul domnului
Carada, care şade la Bucureşti in Bulevardul Maria
76, mă voiu bucura foarte mult şi-ţi voiu fi recu
noscător, fiind gata a-ţi face contraserviciu acolo
unde pot să o fac.
serviMulţumindu-ţi anticipat pentru acest
ciu ce-l vei face unui membru din tagma ilustră a
scriitorilor de elită a neamului,
Semnez cu părintească dragoste
Blaj, la 9 decembrie 1 939
Alexandru Nicolescu
Arhiepiscop şi mitropolit de Alba Iulia şi Făgăraş

Al DVoastre sincer stimator,
Alexandru episcopul Lugojului
S. 26(2)/DIV

Lugoj, la 1 7 septembrie 1 933
Iubite Domnule Bianu,
Vă rog să-mi iertaţi deranjul ce Vi-I procure, dar
fiind convins, că fac o faptă bună şi ştiind că nici
DV. Nu Vă feriţi dela asemenea fapte creştineşti,
Îndrăznesc a Vă solicita binevoitorul concurs pen
tru ajutorarea unui tînăr cu trecut strălucit şi cu
bune speranţe pentru viitor.
Se numeşte Ioan Toma. Este absolventul liceu
lui de băieţi din Lugoj. A depus examenul de baca
laureat la Timişoara cu nota excepţional. Ar dori să
continue studiile la facultatea de medicină din
Bucureşti. Este însă foarte sărac şi nu are mijloace
pentru aceasta. Prin urmare are absolută nevoie
de o gratuitate la vr-un cămin din Capitală.
În acest scop Vă rog cu tot respectul să bine
voiţi a mijloci de la direcţiunea vre-uni cămin să
acorde pe seama acestui tinăr de mari şi bune
nădejdi, o bursă sau un favor ca să primească
locuinţă şi vipt in mod gratuit.
La caz că DV, personal aţi fi impiedicat a face
acest demers, Vă rog să Încredinţaţi afacerea unui
cunoscut de al DV. Care să poată face acest servi
ciu nepreţuit pentru un tinăr lipsit de mijloace
materiale.
Anticipându-Vă cele mai vii mulţumiri pentru
Înţelegerea cu care veţi binevoi să onoraţi rugă
mintea mea, Vă rog să agreaţi expresiunea celor
mai bune sentimente,
Alexandru, episcopul Lugojului.

DSale Domnului
Liviu Rebreanu
Preşedinte al societăţii Scriitorilor Români,
membru al Academiei Române
BUCUREŞIT
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20 Septembrie 1 933
Prea Sfinţite Părinte,
Am primit astăzi scrisoarea P. S. Voastre relati
vă la tânărul Ioan Toma dela Lugoj şi Timişoara
(Bacalaureat), care ar dori să facă studii la facul
tatea de medicină aici.
Cu câtă plăcere şi bucurie aş face tot ce s-ar
putea ca să indeplinesc această dorinţă a unuia
dintre cei mai buni oameni ce sunt cunoscuţi in
vremurile noastre atât de agitate! Sunt mari greu
tăţi şi multe pe cari le-am putut şi nu le pot Înlătu
ra pentru a deschide cale tânărului Toma.
Studenţii in toate Facultăţile sunt prea mulţi peste
toate măsurile din care cauză s-a introdus acolo
număr limitat (Ciausus) pentru anul 1. Dar apoi
pentru hrană şi toată Întreţinerea greutăţile sunt şi
mai multe şi mai mari; iar eu mă aflu cu sănătatea
zdruncinată, încât nu pot umbla În mişcarea lumii,
fiind silit să stau numai in serviciul Academiei.
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S. 22/CMLXVII

Dragă Domnule Rebreanu,
Să-mi dai voe să-ţi trimit alăturatul Memoriu în
favorul domnului Marius Teodorian Carada, mem
bru al societăpi Scriitorilor Români inci1 din 1 915.
Dorinţa lui este - mi s-a adresat prin scrisoare

L ugoj, Lugoj, 1935
16. Epistolă pastorală cu prilejul inscău
nării Arhiepiscopului şi Mitropolitului de Alba
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Mitropolitul Dr. Al. Nicolescu, Lugoj, 1938
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DUMITRU (EMILIAN) ANTAL
UN ADEVĂRAT SOL ŞI ORGANIZATOR AL SFATURILOR ŞI
GĂRZILOR NATIONALE ÎN ZONA MUREŞULUI SUPERIOR
Dr. Nicoleta PLOŞNEA

Cuvinte cheie: români, Transilvania, Unirea de la 1 Decembrie 1918, Topliţa
Key words: Romanian, Transylvania, Union of December 1st 1 91 8, Topliţa
Abstract
His Grace Emilian Antal started in safe and decisive ascension around the events related to December 1, 1918, events
that have had a decisive role in the formations of his lay and religious personality. His life will follow, step by step, ali
steps in the career of a man ascension both lay public life and church. In ali functions that have been assigned gathe
red a vast patriotic, social, administrative and pastoral experience: from the President of the Romanian Students Society
"Petru Maior" in Budapest and his involvement in the organization of the coundl and national guards in the Mures
Superior area, oftice director for the Region Sibiu of the Society for the protection of war orphans, ta the General
Inspector at the Ministry of Cults; from the deacon, priest, archpriests, the diocesan reviewer ta the diocesan Assistant
Bishop. In the midst of great moments from Alba Iulia, December 1, 1918, our area of Covasna and Harghita, was repre
sented by two bishops of the Church, the Miron Cristea Patriarch from Topliţa (at that time Bishop of caransebes) and
his nephew, His Grace Emilian Antal (in 1918 was an young student, active fighter for the Union, his baptismal name
was Dumitru Antal from Romanian Topliţa), along with the other many delegates of the Romanian communities.
Therefore, the Romanians contribution in the so-colled "Szekler region" for the implementation Union of 1918 and
at events preceding it was not modest at ali ta be passed unnoticed. The meaning of their suffering and struggle, of the
Romanians in this area of research, for church and school and other national rights, in the second half of the nineteenth
century, finds"darification and fulfillment" in the period 1914-1918, culminating with the Union of December 1, 1918,
and it is true that marked no end of their struggle with"historical enemies" but, an another battle be9an, strengthened
and motivated .

1. Destin şi Istorie

veche amintire din copilărie, aceea a trăirilor
religioase legate de Sfintele Paşti, oferindu-ne
informaţii preţioase asupra mediului familial
credincios, unde aceste amintiri legate de
marile sărbători ale Bisericii i-au săpat adânc
în suflet, transformându-se "în izvor nesecat
de credinţă pentru viaţa întreagă"!. Slujba
Învierii în satul său natal, Topliţa, se făcea
după o veche tradiţie în zorii zilei, cam pe la
ora 4 dimineaţa. Împlinind vârsta şcolară, i
s-a dat voie pentru prima dată să meargă
noaptea la slujba Învierii, amintire ce nu i se
va şterge toată viaţa din mintea şi sufletul
său. Fiecare grup purta simbolic câte un feli
nar în mână, stăpâniţi de emoţie sfântă, vor
beau domol şi cuviincios, de parcă slujba ar fi
început pentru fiecare din momentul când a
ieşit din casă. Numărul mare de credincioşi
adunaţi la biserică, noutatea slujbei Învierii,
sunetul clopotelor, cântarea preoţilor şi a cân
tăreţilor a învăluit sufletul de copil al lui
Dumitru (Emilian) Antal "în atâta mister şi
evlavie, încât i-a rămas această noapte adânc
"
săpată în minte . Luarea paştilor sfinţite, se
făcea cu un anumit ritual, după ce fiecare
familie ajungea acasă, înainte de a mânca
ouă roşii şi pască, după postul care se ţinea

În anul Pronunciamentului de la Blaj, se
. născuse Elie Cristea, la 18 iulie 1868, în Topliţa
-Română, iar nepotul acestuia, Dumitru Antal,
se năştea la 20 octombrie 1894, în aceeeaşi
comună românească, din părinţii Dumitru
Antal şi Ileana, sora Patriarhului Miron
Cristea. El se născuse în ultimul an considerat
al mişcării memorandiste (1892-1894), în
care unchiul său după mamă, Elie Miron
Cristea, tânăr student la Facultatea de Litere
şi Filosofie din Budapesta, s-a implicat cu
entuziasmul şi dinamismul caracteristic vârs
tei, dar mai ales cu multă responsabilitate, iar
prin participarea sa la Congresul studenţesc
de la Constanţa in 1894, a contribuit la soli
darizarea opiniei publice, alături de ceilalţi
tineri studenţi români care activau în univer
sităţile europene şi în secţiile Ligii Culturale.
Î n familia Cristea, familie de ţărani credin
cioşi, români demni, dârzi, şi cu o profundă
dragoste de Neam, s-au născut doi slujitori ai
Bisericii, fiu şi nepot, patriarh şi arhiereu, care
s-au aflat prezenţi activ în momentele impor
tante ale istoriei neamului nostru.
Dumitru Antal, viitorul arhiereu Emilian
Antal, în anii '40, în două articole apărute în
revistele "De strajă'� ap rili e 1940, şi ,,Apostolul'�
nr. 4/1940, zugr�veşte cu sensibilitate rari!� o

----- - · - -----

- -- - - ·-------

cu sfinţenie de toţi cei ai casei, părinţi, copii
şi servitori. Astfel, toţi ai casei erau adunaţi in
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camera mare, unde se servea masa, îmbră
caţi in haine de sărbătoare. Tatăl său împăr
ţea anafura "dintr-un pahar mare ca un potir.
El lua întâi, după ce în linişte ca de biserică toţi fiind sculaţi în picioare - se închinau şi
careva îl întreba : "Hristos a înviat?" şi răs
pundea: ,,Adevărat a înviat! ". Urmam apoi ai
casei, după vârstă, şi apoi servitorii, fiecare
răspunzând ,,Adevărat a înviat! ", la întrebarea
tatii de "Hristos a înviat?". Întreaga casă era
plină de sărbătoare şi evlavie, parcă am fi fost
in biserică''2,
Amintirile Sfintelor Paşti ale copilăriei I-au
însoţit pe vlădica Emilian intreaga viaţă, sim
ţind acelaşi sfânt fior de credinţă ca în prima
noapte de Paşti, trăită în biserica şi casa
părintească din Topliţa Română. Astfel, copi
lăria lui creştea spre viată ca zborul unei cio
cârlii spre soare. De acest stâlp al amintirilor
credinţei PS Emilian (Dumitru) Antal se înşi
ruie alte amintiri, care i-au Întărit-o, deter
minându-1 pe tânărul Dumitru, când studia la
liceul din Năsăud, să accepte slujba de para
cliser la capela ortodoxă a liceului "aşezată ca
vai de ea, în două camere umede ale Fondului
grăniceresc. Acolo ne adunam puţini studenţi
- îşi amintea PS Emilian Antal în 19473 - cu tot
atât de puţini credincioşi ortodocşi la slujbele
de Duminecă, simţindu-ne mai bine decât în
cea mai măreaţă catedrală. Î n vacanţă cântam
răspunsurile Sfintei Liturghii. De la aceste
slujbe voluntare până la poarta teologiei n-a
fost decât un pas, celelalte urmând apoi din
voia lui Dumnezeu "4.
Părinţii săi, Dumitru Antal şi Ileana, născută
Cristea, s-au ocupat aşadar de formarea
religioasă a copiilors, iar pentru Dumitru şi
Grigore în mod deosebit, se remarcă preocu
parea lor pentru ca cel de-al şaselea şi al
şaptelea fiu să deprindă multa ştiinţă a cărţii,
fiind conduşi de acelaşi bun şi creştinesc gând
pe care TI aveau familiile de ţărani mai înstă
rite, ca fiii lor să îmbrăţişeze cariera preo
ţească. De altfel, mentalitatea administraţiei
austro-maghiare de a împiedica "dezvoltarea
şi luminarea " românilor, făcea ca pe lângă fiii
de preoţi, toţi copiii de ţărani mai înstăriţi să
alerge şi ei la şcoală şi să îmbrăţişeze singura
carieră posibilă, aceea de preot sau de învă
ţător, dar mai ales cea de preot, care se afla
la mare cinste. Aşa se explică faptul că, majo
ritatea cărturarilor ardeleni au crescut şi au

Dumitru Antal a urmat primele două clase
primare la şcoala confesională din Topliţa,
continuând studiile la Brasov. A absolvit
aşadar liceul inferior la Braşov şi cel superior
şi �acalaureatul la Năsăud, în anul 1 9 13.
In toamna aceluiaşi an, se înscrie la
Academia Teologică de la Sibiu, finalizând
studiile în anul 1 91 6 . Student eminent, aşa
cum arată certificatul " Absolutor'7, îşi conti
nuă studiile la Facultatea de Filozofie a
Universităţii din Budapesta, până în anul
1918. Ca preşedinte al Societăţii studenţilor
universitari " Petru Maior", a reprezentat
studenţimea la 1 Decembrie 1918, la Alba
Iulia. Cu o lună înainte, a organizat sfaturile
şi gărzile Naţionale pe valea de sus a
Mureşului, iar la 27 noiembrie 1918, a fost
purtătorul de cuvânt al Ardealului la intrarea
Armatei române în Topliţa (Divizia a 1 3-a )B .
După evenimentele de la Alba Iulia şi în
condiţiile încheierii Primului Război Mondial,
Dumitru Antal nu se mai întoarce la Buda
pesta pentru continuarea studiilor, ci va lucra
la Departamentul ocrotirilor sociale din cadrul
Consiliului Dirigent al Transilvaniei (19191924). Va fi numit, la scurt timp, director al
Regionalei Sibiu a Societăţii pentru ocrotirea
orfanilor de război, organizând filiale în toată
Transilvania, 1 0 orfelinate, în care s-a asigu
rat adăpost, hrană şi creştere, unui număr
mare de orfani (a se vedea la anexe harta cu
filialele Spcietăţii pentru ocrotirea orfanilor de
război). In timpul cât a funcţionat ca director
al Societăţii pentru ocrotirea orfanilor de răz
boi, la 27 octombrie 1921, a fost hirotonit
diacon pentru catedrala mitropolitană din
Sibiu. Î n timpul liber a fost şi gazetar scriind
la "Foaia Poporului " din Sibiu9.
Viaţa lui va urma, pas cu pas, toate trepte
le de înălţare în cariera unui om, atât în viaţa
publică, laică, cât şi bisericească.
După cinci ani de slujbă pentru ocrotirea
orfanilor de război şi de diaconie la Catedrala
mitropolitană din Sibiu, a fost ales protopop
al Reghinului ( 1924-1927)10, Între anii 19271933 a fost revizor eparhial la Cluj, apoi va fi
numit preot la biserica "Bradu Boteanu " din
Bucureşti ( 1933-1938) şi inspector general în
Ministerul Culteloru. In memoriul său biogra
fic, preotul Dumitru Antal avea să precizeze:

,Jn funcţiunile ocupate am prestat o aprecia

tă activitate administrativă, de organizare şi

indrumare, pe terenul administraţiei publice şi
bisericeşti; pe teren pastoral şi misionar.
Paralel am făcut şi publicistică, fiind in anii
1 920-1 924 colaborator intern al "Foii

învăţat carte cu "ajutorul prescurei şi în vede
rea prescurei, care, chiar când era puţin3, era
sigură, nu implica semnături "prea înalte" şi
nu era impreunată cu umilinţe de tot felul"6.
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Dumitru (Emilian) Antal, un adevărat sol şi organizator al Sfaturilor şi Gărzilor Naţionale. . .
tului pentru anumite motive. El Însă era
bucuros pentru noua misiune creştinească;
dar bucuria lui n-a fost de lungă durată, căci,
intre timp, printr-o şurubărie politică la o
masă din Chişinău, generalul Ciupercă 1-a
recomandat conducătorului Ion Antonescu pe
arhimandritul Scriban, care a şi fost numit,
Încât numirea lui Antal a rămas inoperantă.
Tot la această masă din Chişinău şi tot prin
intervenţia generalului Ciupercă a fost numit
conducător Gherman Pântea, ca primar al
Odesei, post foarte mult visat" 17.
În mare parte, cele relatate de Smochină
sunt confirmate de cronicarul bisericesc Dudu
Velicu. La 14 septembrie, acesta nota în
jurnalul său : "Am fost la arhiereul-vicar al
Mitropoliei Ungrovlahfei, care mi-a spus că
Patriarhul e supărat de atitudinea arhimandri
tului Iuliu Scriban, profesor universitar, faţă
de mareşalul Ion Antonescu, fiindcă la Întâlni
rea care a avut-o cu el la Tighina s-a arătat
foarte ingrijorat de problemele materiale
pentru el şi suita lui, in legătură cu misiunea
ce i s-a dat din partea guvernului de şef
misionar pentru Transnistria " ta.
Acestea sunt confirmate de Dudu Velicu,
care două zile mai târziu nota în jurnalul său :
"După cum mi-a mărturisit arhiereu/ Emilian
Antal - nepotul patriarhului Miron Cristea locotenent de episcop la Episcopia Argeşului
a fost Însărcinat cu aceasta [la conducerea
Misiunii, n.n]. Şi a intocmit un program pe
care 1-a prezentat dlui Mihai Antonescu, vice
preşedintele Consiliului de Miniştri, care 1-a
primit, satisfăcut.
Arhiereul şi-a pregătit 40 de preoţi misio
nari, buni, din eparhie, şi era gata de plecare.
Programul - după cum mi 1-a schiţat - era
admirabil. Însă, patriarhul Nicodim trimite pe
arhimandritul Iuliu Scriban, omul lui. Ministrul
Cultelor, general Rosetti, i-a mărturisit arhie
reului că aşa a hotărât guvernul, la sugestia
patriarhului şi el se pleacă " 19.
Emilian Antal, cu tot eşecul numirii sale ca
episcop in Transnistria, va susţine misiunea
ortodoxă în acest teritoriu, iar în ianuarie
1942, trimite 600 calendare bisericesti
însoţite de o scrisoare către guvernato;ul
Alexianu, prin care cerea să fie împărţite
credincioşilor din Transnistria2o.
După sfârşitul pământesc al patriarhului
Miron Cristea, vor interveni şi alte schimbări
amare şi piedici în cariera sa bisericească.
Sub patriarhul Nicodim va conduce Sectorul
cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor. În acest

Poporului" din Sibiu, corespondent la ziarele
din capitală, colaborator la " Telegraful Român'�
" Revista Teologică" şi "Renaşterea". La
parohia Bradu-Boteanu am Înfiinţat şi redac
tat o mică foaie-cronică parohială, cu articole
de Învăţătură creştinească şi de informaţie
parohială, distribuită gratuit enoriaşilor. Cu
această cronică parohială am obţinut
rezultate pastorale remarcabile, reuşind să
transform o biserică familială modestă intr-o
biserică parohială de frunte, deplin consolida
tă, atât din punct de vedere spi[itual, cât şi
din punct de vedere material. lmprejurările
vieţii dezlegându-mă de orice obligaţii ale
vieţii mireneşti şi năzuind spre viaţa monaha
Jă, IPS Mitropolit al Bucovinei m-a tuns intru
monah, in Mânăstirea Dragomirna, la data de
21 martie 1938, dându-mi numele de Emilian,
iar conform aprobării Sfântului Sinod, la data
de 1 O aprilie 1938 am fost hirotesit intru arhi
mandrit''12.
În anul 1938 a fost tuns aşadar în mona
hism la mânăstirea Dragomima, sub numele
de Emilian şi hirotesit arhimandrit. În ianua
rie-februarie 1938, a îndeplinit funcţia de
vicar la Mitropolia Cernăuţilor, cât timp a
lipsit IPS Mitropolit Visarion al Bucovinein.
La 28 octombrie 1938 a fost ales de Sf.
Sinod, arhiereu-vicar la Patriarhie, cu titlul
,;Târgovişteanul" (hirotonit 6 dec. 1938) şi
confirmat de Ministerul Cultelor prin înalt
decret regal nr 3910/10 noiembrie 193814 , În
toate aceste funcţii a adunat o vastă
experienţă administrativă şi pastorală, de la
director de birou la Inspector general, de la
diacon, preot, protopop, revizor eparhial la
Arhiereu Vicar1s,
Dumitru Emilian Antal a cunoscut nu numai
trepte de înălţare în cariera bisericească, dar
şi momente de mâhnire pentru schimbările
survenite în numirile sale pentru o funcţie sau
misiune. Un exemplu este cazul numirii sale
ca şef al Misiunii ortodoxe din Transnistria16,
Despre conducerea acestei misiuni a fost însă
o controversă la început, relatată de Nichita
Smochină: "A doua zi [13 august, n.n.], am
fost din nou primit in audienţă de vicepreşe
dintele Consiliului de Miniştri, Mişu Anto
nescu, Împreună cu arhimandritul [Emilian]
Antal, nepotul fostului patriarh Miron Cristea.
În audienţă i-a spus că il numeşte şef al
Misiunii ortodoxe din Transnistria şi să ia con
tact cu mine, care sunt numit guvernator.
Apoi, m-am retras cu Antal În cabinetul meu

şi mi-am exprimat părerea că eu încă nu sunt
decis să primesc conducerea guvernămân-

timp, Eparhia Argeşului rămăsese fără chiriarh
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din vara lui 1940, când titularul ei, episcopul
Grigorie Leu, a fost transferat la Huşl. Timp
de un an de zile, scaunul episcopal a fost
ocupat de Dionisie Erhan. La 2 august 1941,
vlădica Emilian este trimis la Argeş, fiind
numit delegat cu titlu provizoriu, de către
patriarh, pentru conducerea eparhiei, unde
păstoreşte până la 21 martie 1944, când
încetează delegaţia ce i s-a acordat în baza
adresei Sf. Sinod cu nr. 13507 din 1 1 iulie

treia primară la Braşov, ideea aceasta despre
"
"România i-a fost întărită prin doi colegi care
veneau, unul din Bucureşti, iar altul din
Slobozia-Ialomiţazz.
În martie 1944, se întoarce în Bucureşti,
reluându-şi postul de vicar al Mitropoliei
Ungrovlahiei, iar după cinci luni vlădica
Emilian se retrage la Mănăstirea Cernica, timp
de nouă luni, unde este numit stareţ, din
iunie 1944 şi până în luna martie 1945, când
a fost numit Locotenent de Mitropolit al
Bucovinei23.
Păstorirea arhiereului Emilian la Suceava
s-a confruntat, încă de la inceput, cu o pre
lungită situaţie de incertitudine privind însăşi
existenţa acestei mitropolii. Conducerea poli
tică a statului începea să-şi exercite tot mai
mult influenta în viaţa Bisericii, impunând
Sfântului Sinod desfiinţarea unor eparhii. În
aceste condiţii, vlădica Emilian, alături de ele
ricii şi credincioşii bucovineni, au dus o luptă
grea încercând să împiedice autorităţile politi
ce ca să desfiinţeze această eparhie, dar cu
toate acestea, în anul 1948, în urma deciziei
politice de la Bucureşti, Mitropolia Bucovinei
îşi încetează existenţa. Pe 17 septembrie,
prezidiu! Marii Adunări Naţionale emite Decre
tul nr. 244 pentru desfiinţarea Mitropoliei
Ortodoxe a Bucovinei şi contopirea acesteia
cu cea a Maramureşului. A doua zi, 18 sep
tembrie 1948, un nou decret face pomenire
de nou-creata eparhie şi cu un titular, în per
soana arhiereului Sebastian Rusan . În aceste
condiţii, vlădica Emilian devine iarăşi pribeag,
mutându-se la Bucureşti, unde mai participă
o vreme la lucrările Sfântului Sinod, în calita
te de raportor al Comisiei pentru învăţământ
din cadrul ferului Jegiuitor al Bisericii
Ortodoxe Române24.
Desfiinţându-se posturile de arhierei vicari
la eparhii, iar aceştia nefiind la vârsta pensio
nării, s-a hotărât încadrarea lor la catedrale,
mânăstiri şi profesori la seminariile monahale.
Vlădica Emilian va fi numit profesor la
Seminarul de la Neamţ. Acesta va trimite însă
referate la Patriarhie şi Ministerul Cultelor,
insistând să fie schimbată această hotărâre,
şi în acord cu experienţa, pregătirea şi activi
tatea prestată, să fie lăsat să se întoarcă la
mânăstirea Cernica, pe care a condus-o nouă
lu ni înainte de numirea sa ca LT. De Mitropolit
la Suceava, exprimându-se astfel în finalul
adresei către Patriarhie: "Nu am pretenţii şi

194121,
Despre această nou încredinţată misiune şi
slujire, de Lt. Episcop al Episcopie! Argeşului,
avea să mărturisească la revederea bisericii
Mânăstirii Argeşului : ,,Abia acum când imi răs

colesc amintirile copilăriei, care zăceau
ascunse şi neimprospătate de mulţi, mulţi ani,
văd cât de neştiute sunt căile omului În viaţă.
M-am putut oare vreodată gândi, in indepăr
tata copilărie, că mi se va rândui de
Dumnezeu să slujesc ca arhiereu la cea mai
de frunte şi mai frumoasă biserică ce o
vedeam şi admiram in icoana atârnată la loc
de cinste in casa bunicilor, şi incă intr-o
vreme când din nou s-a pus vremelnică gra
niţă Între partea unde-mi este satul copilăriei
şi intre locul unde sunt acum? " PS Emilian
Antal îşi aminteşte casa bunicilor care avea
două camere mari, una "de toate zilele'� iar
alta pentru oaspeţi mai aleşi, căreia i se spu
nea "casa dinainte'� fiindcă de obicei avea
ferestrele spre drum. În casa bunicilor, fiind
mai aproape de şcoală, copilul Dumitru Antal
a urmat cele dintâi două clase primare. Deşi
"
în "casa dinainte intra rar (cheia o ţinea
bunica sa), imaginea ei o are vie în mintea sa.
Între icoanele de pe pereţi, avea aşezat la loc
de frunte, tabloul amintind sfinţirea Catedra
lei Episcopale din Curtea de Argeş, "cel cu

chipul Mânăstirii În mijloc, de-a dreapta,
Regele Carol 1, de-a stânga, Regina Elisabeta,
jos, cuvântarea Regelui la sfinţirea ei - 12 oct.
1886,- deoparte, cuvântarea Primului Ministru
de atunci, iar de alta, o poezie a marelui poet
Vasile Alecsandri'� La vremea respectivă era
un lucru rar să-I vezi într-o casă ţărănească
din Transilvania. Chipul strălucitor de frumu
seţe al Mânăstirii Argeşului i-a rămas pentru
întreaga viaţă întipărit în minte. A fost cel

dintâi chip de biserică frumoasă ce 1-a
văzut copilul Dumitru Antal. Mai târziu,

cum avea să mărturiseasc�, tot prin acest
tablou, a inteles mai bine că în afară de
Ardeal unde trăia, mai este şi o tara româ
nească, "România", având în fruntea ei un

nici veleităţi ambiţioase fiindcă nu le-am avut
niciodată, dar doresc să-mi fie respectată
demnitatea arhierească, pe care Însăşi

înţelept şi viteaz rege. Mergând în clasa a
:!.70
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187/1950, se vor pensiona precum urmează:
Pe 1 martie 1 950: IPS Mitropolit Efrem
Enăchescu; PS Partenie Ciopron, fost Episcop
al Armatei; PS Arhiereu Eugeniu Laiu; PS
Arhiereu Atanasie Dincă.
Pe 1 iunie 1 950: PS Emilian Antal; PS
Arhiereu Pavel Şerpe rămâne mai departe
profesor la Seminarul monahal de la
mânăstirea Neamr
La propunerea Patriarhului Justinian, Sfântul
Sinod deleagă pe PS Episcop Nicolae Popovici
al Oradei să facă propuneri scrise în ce
priveşte clarificarea situaţiei în care aceşti
pensionari vor merge la mânăstirile ce li se
vor indica de Sfântul Sinod sau şi le vor alege.
PS Episcop Nicolae Popovici prezintă refe
ratul cu propunerile privitoare la situaţia
ierarhilor care urmează a fi pensionaţi, iar Sf.
Sinod a aprobat aceste propuneri cu numele
ierarhilor ce urmau a fi pensionaţi şi cu
situaţia lor în mânăstirile care merg. Astfel,
pentru PS Emilian Antal s-a stabilit să meargă
stareţ la mânăstirea Cozia, iar la mânăstirea
Cernica, unde voia să meargă, este numit
staret IPS Mitropolit Efrem Enăchescu29.
La mânăstirea Cozia, va sta până la 19
august 1952, când avea să fie transferat la
Mănăstirea Topliţa, aşa cum hotărâse de la
început Patriarhul Justinian, şi numit stareţ al
acestei mănăstiri, ctitorie a unchiului său,
patriarhul Miron Cristea3o.
Stabilirea la Topliţa a însemnat pentru
vlădica Emilian Antal o binecuvântată
revenire în locul copilăriei sale şi cel al primei
slujiri pentru Neam şi Biserică în tumultosul
an 1918, culminând cu neuitata zi de 1
Decembrie la Alba Iulia. Pentru neprieteni, a
însemnat poate o îndepărtare şi izolare, iar
pentru Securitate, continuarea acţiunii de a-1
urmări îndeaproape şi de a redacta aceleaşi
rapoarte mincinoase, culminând cu referatul
prin care se intenţiona arestarea ierarhului.
Dumnezeu 1-a ocrotit însă pe vlădica Emilian,
încât acesta nu a cunoscut drama întemniţă
rii, iar la 15 iunie 1971, în aceeaşi zi când s-a
stins şi Luceafărul poeziei româneşti, Mihai
Eminescu, şi-a dat sufletul în mâinile Celui pe
care 1-a slujit toată viaţa. A continuat să fie,
aşa cum a promis în ultima cerere către
Patriarhie, "tot cel ce am fost, un cinstitor

Biserica mi-a dat-o şi pe care m-am străduit
să o păstrez la nivelul cuvenit Întotdeauna În
toată activitatea mea. Şi de astă dată nu-mi
cer decât drepturile acestei demnităţi şi
activităţi, cu modesta cerere de a fi lăsat să
stau la Mânăstirea Cernica, satisfăcând
dorinţa unanimă a acestor modeşti călugări,
de a le fi conducător gospodăresc şi spiritual.
Nu mi se va da nici atât, voi continua să fiu
tot cel ce am fost, un cinstitor şi apărător al
Bisericii, dezlegat doar de obligaţiile oficiale.
Al Înalt Prea Sfinţiei Voastre smerit frate-n
Hristos (urmează semnătura) " 2s, Rezoluţia
scrisă de Patriarhul Justinian pe adresa trimi
să Patriarhiei Române nr. 305/3.02. 1949 de
către vlădica Emilian Antal respinge cererea
acestuia de fi încadrat la mânăstirea Cernica
pe motiv că " nu-i putem da o asemenea con
ducere, deoarece În cuprinsul acestei Eparhii
avem conducători de mânăstiri - stareţi
licenţiaţi şi doctori in teologie - crescuţi in
mânăstirile respective În mare parte " şi,
pentru ca să nu rămână "în afara cinului său ",
patriarhul Justinian îl repartizează la condu
cerea mânăstirii Topliţa "întemeiată de
Patriarhul Miron şi care are nevoie de un con
ducător devotat pentru prosperitatea şi
Înălţarea ei, iar PS Antal şi-ar pune toate
puterile sale la muncă " 26.
PS Emilian va merge la Seminarul monahal
de la Neamţ de la 1 februarie 1949, iar
începând cu luna mai, îi succede la direcţiune
episcopului Partenie Ciopron.
De altfel, şederea sa în capitală nu era prea
bine văzută de autorităţile comuniste, care,
prin Direcţia Regională a Securităţii Poporului,
continuă să-I urmărească şi la Neamţ,
întocmind rapoarte mincinoase, ridicole, prin
care-I incriminau de "atac şi instigaţie împo
triva regimului ". Scopul urmărit era de fapt
schimbarea lui din responsabilitatea de direc
tor al Seminarului monahal, unde nu dădea
dovadă că se incadrase în "ritmul nou " impus
Bisericii Ortodoxe27.
În şedinţa Sfântului Sinod al BOR, din 27
februarie 1950, a fost luată în discuţie Adresa
Ministerului Cultelor cu nr. 3520/1950, prin
care se comunica hotărârea Consiliului de
Miniştri nr. 187 din 17 februarie 1950, referi
tor la modul de pensionare a unor chiriarhi şi
arhierei ai Bisericii Ortodoxe Române, care nu
mai indeplinesc funcţiile eparhiale pentru care
au fost aleşi şi hirotoniţi. Sfântul Sinod
hotărăşte:

şi apărător al Bisericii, dezlegat doar de
obligaţiile oficiale".

Ne-am îngăduit să păşim mai mult spre
această rememorare a unor aspecte din

traiectoria sinuoasă a vieţii laice şi spirituale a
PS Emilian (Dumitru) Antal, care a pornit în

"PP.SS. Ierarhi şi Arhierei incadraţi in pre
vederile hotărârii Consiliului de Miniştri nr.
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ascensiune sigură şi hotărâtă în preajma
evenimentelor legate de 1 Decembrie 1918,
evenimente care au avut un rol hotărâtor în
formarea personalităţii sale bisericeşti.
Întorcându-ne la tema propusă de titlul
comunicării, vom vedea confirmată deplin
motivaţia şi afirmaţia noastră, şi mai mult,
vom vedea, cum ar spune vlădica Emilian - un
vis din copilărie, din tinereţea dinamică şi
plină de entuziasm patriotic devenit realitate.

şi astăzi mi-/ �mintesc cu drag, in toate amă
nuntele lui. Indeosebi văd vie scena când
ne-am dus să căutăm stofa de uniforme, cum
ne-am oprit in faţa prăvăliei şi am pipăit
stofa, ce era atârnată afară; cum a ieşit
negustoru/ şi ne-a spus preţul. În inchipuirea
mea, mă şi vedeam Îmbrăcat in uniformă În
fruntea unui grup de băieţi, făcând exerciţii
pe platoul cătunului văii Topliţa, din dreptul
casei părinteşti. A fost un vis frumos, pornit
dintr-un tainic indemn sufletesc al copilăriei,
care dornică de ceva mai durabil şi mai
important decât jocurile trecătoare, simţea
nevoia de a se afirma şi organiza, de a-şi sis
tematiza, cu simţ de om mare, faptele sale
copilăreşti, ca o pregătire pentru viaţa de
mai târziu. Era un fel de instinct vital, care
se cerea pus În lucrare"31,
Visul acesta din copilărie se va realiza, întro altă formă, la 1918, când tânărul student
Dumitru Antal, în calitate de preşedinte al
Societăţii Studenţilor români "Petru Maior" din
Budapesta, împreună cu alţi tineri studenţi
români, vor primi misiunea de a se întoarce în
Ardeal şi de a organiza studenţimea universi
tară în vederea pregătirii poporului român
pentru unirea cu Patria mamă. În Cluj, pe
lângă încercarea de a-şi îndeplini misiunea,
au luat parte, cu toată însufleţirea, la consti
tuirea Statului Naţional Românesc, transfor
mându-se apoi "în soli ai sfaturilor şi gărzilor
naţionale în părţile de sus ale Mureşului''32 .

2. Un vis din copilărie, la 1918 deve
nit realitate
Fiind în clasa a treia de liceu la Braşov,
elevul Dumitru Antal era prieten cu o rudă şi
consătean, Marcel Popescu, care era mai
mare ca vârstă şi studia intr-o şcoală comer
cială, şi care mai târziu a ajuns ofiţer în Târgu
Mureş. După 30 de ani, PS Emilian îşi amintea
de discuţiile avute şi ideile de care erau ani
maţi la acea vârstă şi mărturisea că prietenia
lor nu s-a infiripat la joc sau în plimbări şi
excursii în munţi, care sub influenţa turismu
lui săsesc, erau foarte practicate şi de elevii
români, ci s-a născut şi s-a statornicit într-o
îndelungată şi repetată d iscuţie pe tema
organizării copiilor de vârsta lor, rămaşi în
satul natal, Topliţa, de pe Mureş, într-un fel
de asociaţie de joacă, după regulile pseudo
militare. "Mă văd şi acum cutreierând Împre

ună străzile posomorâte, de oraş vechi, ale
Braşovului, ori aleile Înveselite de soare şi
verdeaţă de sub Tâmpa, ori de pe Romuri,
discutând amănunţit proiectul nostru. Era
atât de amănunţit discutat, incât ne-am gân
dit şi la uniforme. Ne-am şi dus la o prăvălie
de pânzeturi unde am văzut atârnat nişte doc
albastru Închis, din care se făceau bluze pen
tru muncitori. Când Însă ni s-a spus preţul şi
am făcut calculul unui costum, am renunţat la
el şi am rămas să le facem din pânză ţără
nească. Cu tot entuziasmul nostru, când am
ajuns vara acasă şi am incercat să-/ punem in
practică, n-am aflat nici un fost coleg de
şcoală disponibil. Toţi erau OCI.fpaţi În gospo
dăriile părinţilor lor plugari. In dumineci şi
sărbători, umblau la biserică, ori se jucau şi
se scăldau. Când era vreme frumoasă nu-şi
jertfea nimeni timpul pentru realizarea planu
rilor noastre, aşa că toată vara ne-am fră
mântat in zadar, suferind mult sufleteşte,
ceea ce cl�disem noi atât de frumos in teo
rie, �-a �I'UI�r�t �ând n�-am lovit d� realitd•
tca punerii În practici§.

A fost ins� un vis frumos,

3. Dumitru Antal - Preşedinte al Socie
tăţii Studenţilor români "Pebu Maior" din
Budapesta şi implicarea sa in organizarea
sfaturilor şi gărzilor naţionale din zona
Mureşului Superior
La Budapesta, exista un centru universitar,
fiind totodată cel mai apropiat pentru tinerii
români din Transilvania dornici de învăţătură.
Aici, a luat fiinţă, încă din primele decenii ale
secolului al XIX-lea, o mişcare culturală şi
naţională românească, având în frunte pe
corifeii Şcolii Ardelene. Odată cu creşterea
numărului studenţilor români, în anul 1840,
se pun bazele unei societăţi, mai degrabă cu
caracter privat, cunoscută în cercuri restrân
se, sub numele de ''Societatea Studenţilor
Români de la Universitatea Pestană'� Eveni
mentele revoluţionare ale anului 1848, ca şi
măsurile iniţiate de către autorităţi, au
diminuitt pân� 1� g:jng@r@ activit:iJt@a stud@n•
ţeasc� militant�. Încep5nd cu anul 1860,
însă, se poate remarca o revigorare a activi
tăţii grupurilor studenţeşti, favorizatA şi de

dup� care a inse

tat �ufletul meu cât a ţinut adolescenţa, incât
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"Petru Maior'� funcţionarea ei fiind un act de
curaj, cum însuşi mărturisea: "Şi aveam acest

noua politică iniţiată de Curtea din Viena.
Problema înfiinţării unei asociaţii care să
strângă şi să apropie pe toţi studenţii români
la Universitatea din Pesta, este astfel reluată
şi va fi finalizată în anul 1862, având în frunte
ca preşedinte pe Partenie Cosma, iar ca notar,
pe Iosif Vulcan, unul dintre iniţiatorii organiză
rii societăţii. Acţiunea de legalizare a societă
ţii va dura ani de zile, iar abia după 12 ani,
societatea intra în legalitate. Societatea purta
la început numele de "Societatea de lectură a
Junimii Române Studioase În Pesta'� iar după
1863 îşi va schimba denumirea în Societatea

curaj, În acel timp de prigoană aspră pentru
români, căci eram tineri, gata să Înfruntăm
orice primejdie, ca şi colegii noştri care erau
pe fronturi (infruntând lucrul cel mai tare de
pe pământ: moartea) " 37 ,

Dumitru Antal, alături de ceilalţi studenţi
români, vor fi prezenţi pe holurile clădirii
parlamentului din Budapesta, aşteptând citi
rea declaraţiei de autodeterminare de către
Alexandru Vaida-Voievod. De acum, tânărul
student Antal, împreună cu Ioan Chinezul, vor
fi delegaţi să meargă la Cluj pentru a se impli
ca în organizarea studenţimii universitare de
aici, în vederea propagandei naţionale, a
pregătirii poporului român din Ardeal pentru
unirea cu Patria mamă. Evenimentele precipi
tându-se, misiunea lor a luat altă direcţie,
devenind acum adevăraţi "soli ai sfaturilor şi

de lectură "Petru Maior" JJ.

Printre cei care au depus toată strădania şi
priceperea în slujba bunului mers al societăţii,
menţionăm pe tinerii studenţi români din
Topliţa:
- Elie Miron Cristea, primul Patriarh al
României, care, pentru activitatea sa publicis
ticăJ4, a fost ales, chiar din primul an de stu
denţie la Facultatea de Litere şi Filosofie a
Universităţii din Budapesta, în comitetul de
conducere al Societăţii "Petru Maior", fiind
numit secretar (1891-1895).
- Dumitru (Emilian) Antal, nepotul Patriar
hului Miron Cristea, care a activat în cadrul
Societăţii în perioada studenţiei sale la
Facultatea de Filozofie a U niversităţii din
Budapesta (1916-1918), fiind ales preşedinte
al acesteia în perioada octombrie - decembrie

gărzilor naţionale, organizare revoluţionară la
fel ca şi a ungurilor'� În Cluj, pe lângă încer

carea de a-şi îndeplini misiunea, vor lua parte
la constituirea Sfatului Naţional Românesc,
contribuind apoi la organizarea Sfaturilor şi
Gărzilor Naţionale la Reghin, Târgu Mureş. În
ziua de 7 noiembrie 1918, fusese văzut
intrând în piaţa Reghinului " un tânăr student

universitar, cu tricolor românesc la cheutoa
rea hainei, pe un timp când mai stăpânea
atotputernicia solgăbirăilor şi jandarmi/ar
Împănaţi" 38 . Acest tânăr era ,,solul Sfatului
Naţional din Cluj, venit cu subsoara plină de
manifeste pentru organizarea satelor cu
sfaturi şi gărzi naţionale" şi fiind zi de târg a

191835.
Dumitru Antal a fost ultimul preşedinte al
Societăţii, deoarece după 1 Decembrie 1918,
societatea îşi va continua activitatea în condi
ţii noi şi pe baze noi în cadrul universităţii
româneşti de la Cluj, revenindu-i Centrului
studenţesc din Cluj, denumirea de Centrul
studenţesc "Petru Maior''36,
Din memoriile, articolele şi notele teologu
lui topliţean Dumitru Antal (viitorul episcop
Emilian Antal), parte publicate, parte păstra
te în manuscris în biblioteca mănăstirii
"
"Sfântul Ilie Topliţa , judeţul Harghita (unde a
fost staret între anii 1952-1971) precum şi în
Arhiva Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, ne-au rămas câteva informaţii
valoroase despre implicarea sa şi a altor
tineri români, studenţi la universităţile din
Budapesta şi Cluj, la organizarea Sfaturilor şi
Gărzilor naţionale în zona Mureşului Superior.
Aflăm că, în toamna anului 1918, Dumitru
Antal se afla la Universitatea din Budapesta
(din 1916 urma cursurile Fa c ultăţi i de
Filozofie din �::a drul acestei Universităţi), fiin d
numit preşedinte al Societăţii studenţeşti

convocat o adunare în curtea domnului dr.
Ioan Harşia, şi vorbind celor de faţă, intelec
tuali şi popor despre misiunea ce o avea de
îndeplinit, s-a constituit ca cel dintâi, Sfatul
Naţional Judeţean şi o gardă naţională39 ,
Apoi, două săptămâni, alături de protopopul
V. Dima şi dr. I. Harşia, studentul Dumitru
Antal a cutreierat toate satele de la Reghin în
sus, constituind sfaturi şi gărzi naţionale,
potolind spiritele aprinse de focul revoluţionar
şi punând o oarecare "ordine in zăpăcea/a şi

dezordinea ce se ivise " 40.

După două săptămâni de misiune intensă,
va ajunge în satul natal Topliţa, ţinând cu
emoţii îndoite cuvântare în faţa consătenilor,
citind apelul de la Cluj şi îndrumând pentru
organizarea sfaturilor şi gărzilor naţionale.
S-a constituit astfel Sfatul Na�onal, avându-1
preşedinte pe dr. Liviu TIIea. In toate comu
nele unde s-au organizat sfatu ri şi gărzi
nationale, oamenii s-au liniştit, ticăloşiile şi
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furturile au incetat şi toţi aşteptau cu încre
dere sosirea marelui ceas al izbăvirii de sub
stăpânirea străină, care nici nu a întârziat
mult. Cu două zile înainte de venirea armatei
române, prin intervenţia sa energică, a scăpat
din mâinile jandarmilor şi de la moarte, pe 10
flăcăi din Topliţa, printre care se afla şi frate
le său Gogu, care, în însufletirea lor plecase
ră la Bilbor, inaintea armatei române. Din
măsuri de precauţie, şi cunoscând firea rea şi
răzbunătoare a jandarmilor unguri, în acele
momente de nesiguranţă şi dezordine,
împreună cu cei zece tineri s-a refugiat
noaptea la Bilbor, întorcându-se în Topliţa,
după o zi şi jumătate41.
De altfel, va primi sarcina din partea
Sfatului Naţional de a-i întâmpina pe soldaţii
români la intrarea acestora în Topliţa,
moment zugrăvit cu sensibilitate şi rară
însufleţire, în amintirile sale legate de acea
neuitată zi de miercuri, 27 noiembrie 1918,
din care vom reda un fragment:
"După alte două zile ne-a venit vestea că
se apropie armata română şi va intra În
Topliţa divizia a 13-a, condusă de colonelul
Gherescu. Mi s-a dat Însărcinarea să-I intâm
pin la intrarea in comună. Eram fericit şi
emoţionat că mi-e dat să indeplinesc această
istorică Însărcinare. După sosirea avanpostu
lui, condus de un sublocotenent, am plecat
pentru intâmpinarea comandantului.
Nici n-am ieşit bine În centrul comunei, şi
am şi Întâlnit grupuri mici de soldaţi, dar in ce
stare jalnică. Fiecare Îmbrăcat altfel. Unii cu
chipiu, alţii cu căciuli, iar alţii cu căşti. Nu mai
spun cum erau Încălţaţi. ca;; slabi şi mărunţi,
cu căruţe prea mari pentru ei. Cum veneau
răsleţiţi, făceau impresia unei armate in retra
gere, nu a uneia care merge spre biruinţă. Mă
durea sufletul şi nu ştiam cum să-mi Înăbuş
această durere. Prea era mare depărtarea
Între felul cum mi-am Închipuit soldatul
român care să vină şi să ne desrobească şi
intre felul cum il vedeam acum. Se luptau in
mine aceste două chipuri şi nu le puteam
Împăca. Haina strălucitoare de virtuţi cu care
Îi ştiam Îmbrăcat sufletul, vitejia arătată la
Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, suferinţele muceni
ceşti indurate strâmtorat in Moldova, au ince
put să apar� tot mai mult Înaintea ochilor mei

nelu/ Gherescu, care venea dintr-o trăsură,
Însoţit de căpitanul Minişcă, care Încă purta
uniforma de husar ungur. În numele comunei
şi a celor ce mă Însoţeau călări, i-am urat În
câteva cuvinte, bun sosit. Cât a ţinut drumul
până În centru, mi-a cerut şi i-am dat diverse
informaţiuni, despre stările de la noi, dezor
ganizarea administrativă, spiritul de revoluţie
şi dezordine ce Încearcă să pună stăpânire pe
cei răi, care totuşi până acum a fost Înfrânt de
către Sfaturile şi Gărzile naţionale. Ajunşi În
centru l-am condus la locuinţa ce i se desti
nase. N-au trecut nici o jumătate de oră când
toţi au fost stârniţi de cântec de fanfară. Am
ieşit să văd ce este. Comandantul era in piaţă
inconjurat de lume şi aştepta să primească
defi/area trupei. După câteva minate a apărut
intreaga divizie În ordine de defilare, cu ofiţeri
călări pe cai frumoşi, cu soldaţi bine Îmbră
caţi, toţi cu căşti.
Sprinteneala şi voioşia cu care au defilat,
Îmbrăcămintea îngrijită şi uniforma, mi-a dat
impresia că e o armată nouă, ieşită ca din
pământ. O căutam pe cea Întâlnită În drum,
În mersul meu În Întâmpinarea comandantu
lui, şi nu o mai găseam.
Nu-mi venea să cred ochilor şi mă intre
bam nedumerit, de unde au ieşit toţi aceştia,
căci eu nu pe ei i-am Întâlnit? Şi doar n-a tre
cut o jumătate de oră. când au avut timp să
se pună in rând şi apoi să defileze precum au
defilat? Fără să mai caut răspuns uimirii mele,
alungată mi-a fost din suflet pentru totdea
una impresia dureroasă de mai inainte şi
inundat de o rară insufleţire am aplaudat
neintrerupt, aclamându-i, apoi am jucat cu
veselie in hora ce s-a Încins, cu colonelul in
frunte, alături de bunica mea, mama patriar
hului Miron. A fost cea dintâi horă infrăţită pe
pământul României Mari, al cărei cetăţean am
devenit, Împreună cu toţi topliţenii, din acea
neuitată zi de miercuri, 27 noiembrie 1918'1f2 .
Studentul Dumitru Antal va pleca astfel, joi
dimineaţa, 28 noiembrie 1918, cu ultimul tren
la Reghin, iar de aici la Adunarea de la Alba
Iulia, ca să reprezinte studentimea română,
dar şi pe cei ,,ce deveniseră cetăţeni ai
României Mari înainte de a se decreta Unirea
de la 1 Decembrie 1918"43. Ajuns în Reghin,
constată cu bucu ri e di st� pânitoa rea gă rii era
garda româneascli. VIneri dimineaţa, împre
un� cu reghinenii, instalaţi intr-un vagon cls

pe m�suri§ ce vedeam mai mulţi. Acest chip

sfânt al adev�ratului soldat român, al celui

.

fără pereche in vitejie şi răbdare Îl vedeam
din ce În ce mai mult pe faţa fiec:Arula şi
impresia cea dint§J s-a risipit ca un fum. Cam
la vreo 4 Km de centru am Întâlnit şi pe colo-

I, vor pleca spre Alba-Iulia. Ajunşi însă în
Cucerdea, mare le-a fost surprinderea să con
state că, alei, gara era încă tot in st�pânirea
gardei ungureştl. Va asista la un incident trist,
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de aşteptarea de aproape două ceasuri în
Sala Unirii pentru comunicarea rezoluţiei,
pentru că, aşa cum spunea, Adunarea din
Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918 cu greu
poate fi uitată de ardeleni sau trecută în şirul
zilelor de toate zilele şi mai mult "cine a avut

care arăta, încă odată, atitudinea ostilă şi
duşmănoasă a neprietenilor unguri, fată de
realizarea celui mai drept şi măreţ ideal de
unire al românilor ardeleni cu Ţara. Îşi amin
tea cum, sosind un tren dinspre Cluj, plin
numai cu delegaţi români, amestecaţi cu ofi
ţeri şi soldaţi, a fost arborat de aceştia, în faţa
tuturor un steag mare trlcolor. În timp ce se
delectau toţi uitându-se la feţele voioase ale
românilor din Cluj "ca din pământ au răsărit

fericirea de a lua parte la ea, nu o poate uita
şi tocmai când grijile şi crizele sunt mai mari,
Îi cade aşa de bine să-şi Însenineze sufletul
innourat, cu amintirile neşterse ale entuzias
mului nemărginit, ale dragostei de neam neli
mitate, cu care şi-a umplut sufletul in acea zi
măreaţă şi pecetluitoare a noii sorţi a neamu
lui românesc din Transilvania. Sunt sentimen
te ridicate la tensiunea supremă, care pot fi
provocate doar Într-un secol odată şi care
retrezite şi numai ca amintire in suflet, fac să
uităm totul şi să ne umplem de nădejdi noi în
viitorul ţării şi În vremuri mai bune. Parcă mă
văd şi azi În ziua de 1 Decembrie 1918 - Îşi
amintea protopopul Dumitru Antal - strivit În
mulţimea mare de delegaţi ai Întregii
Transilvanii, adunaţi in sala, azi, zisă a Unirii
din Alba-Iulia. Era om În om. Căldura ce s-a
indns in sala ticsită, aşteptând vreo două ore
comunicarea rezoluţiei, a devenit de la un
timp insuportabilă, dar era uitată de şi mai
marea căldură sufletească ce ne stăpânea,
manifestată des prin urale şi strigăte de
trăiască România Mare, Trăiască Unirea fără
condiţiuni, căci asta este lozinca tineretului''46.
După deschiderea adunării şi cuvântarea
spusă În lacrimi a regretatului Gheorghe Pop
de Băseşti, a urmat referentul Marelui Sfat
Naţional, Vasile Goldiş. Cu voce răspicată şi
indulcită de emoţie a citit punctul prim din
rezoluţie: "Adunarea Naţională a tuturor

lângă steag doi husari unguri cu baionetele
pe puşti şi fără o vorbă unul a prins de steag,
celălalt /-a sfâşiat cu baioneta şi mototo/in
du-1 repede au dat să plece. Au lucrat aşa de
repede şi de surprinzător, Încât nimeni nu i-a
putut Împiedeca. Fiind chiar lângă ei, am dat
să le stau În cale zicând ceva. Puţin a lipsit să
nu mă străpungă. N-au apucat să meargă 10
paşi şi un ofiţer român le-a şi pus mâna În
piept, trântindu-1 pe unul deoparte, pe altul
de alta şi le-a luat steagul. Intr-o clipă s-a
Îngrămădit lumea şi până să ne dezmeticim,
husarii au şi şters-o, furişându-se pe după
vagoane. În zadar i-au căutat, că nu le-a dat
nimeni de urmă. Sfârşitul a fost că s-au cobo
rât din tren toţi cei Înarmaţi şi imediat au
dezarmat garda ungurească, luându-le toate
armele. Şi-n cântece, trenul a plecat spre
Teiuş. În Teiuş, altă surprindere, nu ne-au
lăsat să pornească trenul din gară până ce nu
am dat inapoi puştile gărzii din Cucerdea.
Ceartă, telefonări la Cluj şi inapoi, intervenţii
ameninţări, până in sfârşit au returnat o parte
din arme. Gara Teiuş era puternic in mână
ungurească. Toată era, acum, numai o mare
de români. Târnăvenii, veniţi după sistem
săsesc, cu muzici, În grupuri mari, jucau şi
chiuiau ca la nuntă. Vuia gara de Însufleţire.
Împăcaţi cu Cucerdea, am plecat mai depar
te. Din podul gării, ungurii au Împuşcat cu
mitraliera după tren şi au omorât pe flăcăul
Ion Arian, de prin părţile Turzii. Afară de cei
din vagonul ultim, nu a ştiut nimeni ce s-a
Întâmplat, până ce am ajuns În Alba Iulia. În
gară nu Încăpeai, atâta om o cuprindea.
Stăpânirea românească se instalase din plin,
Începând cu primăria, unde poruncea cu
energie faimosul Gritta. Cetatea şi drumul
spre adunare erau păzite de garda moţilor,
"
toţi Îmbrăcaţi in alb şi cu căciufi 44.

Românilor din Transilvania, Banat şi Ţara
Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii
lor Îndreptăţiţi la Alba Iulia, la 1. Decem
brie 1.91.8, decretează unirea acelor
români şi a tuturor teritoriilor locuite de
dânşii cu România1447 .

Acest punct, ca şi cele ce au urmat, au fost
aprobate cu entuziasm spontan şi toţi s-au
cutremurat cuprinşi de m ăreţia acestui
moment, care a pecetluit pe veacuri noua
soartă a neamului românesc. Şi astăzi Îmi
"

pa/pită inima - işi mai amintea protopopul
Dumitru Antal - când mă gândesc la acel
moment in care am ajuns În culmea entuzias
mului. Bucuria şi fericirea erau aşa de mari,
incât aveam senzaţia unei dureri a inimii şi
sufletului, care parcă nu le mai puteau

Î n cronica sa despre aniversarea zilei de 1
Decembrie, apărută în revista "Renaşterea ",
anul VIII, nr. 49 Cluj, 1930, protopopul
Dumitru Antal, viitorul a rhiereu Emilian Anta145,
îşi a m i nteşte limpede şi cu naturală claritate
desfăşurarea

cuprinde. În sala Unirii şi afară, pe câmpul lui
Mihai, uralele izbucneau, creşteau, scădeau şi

evenimentelor de la Alba Iulia şi
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apoi iar se linişteau, făcând impresia unei
titanice rugăciuni îndreptată cerului.
Adunarea sfârşindu-se, am ieşit din sală
istoviţi şi răguşiţi de aveam senzaţia
ameţelii. Eram cu adevărat beţi de entu
ziasm�a.
Hotărârile luate în sala Unirii au fost aduse
la cunoştinţa mulţimii de români prezenţi la
marele eveniment de episcopii Miron Cristea
şi Iuliu Hossu, care au făcut parte şi din dele
gaţia ce a dus actul Unirii la Bucureşti.
Putem afirma că, în mijlocul acelor
momente măreţe de la Alba Iulia, zona
noastră, a Covasnei şi Harghitei, a fost repre
zentată de doi arhierei ai Bisericii, patriarhul
Miron Cristea din Topliţa (atunci episcop de
Caransebeş) şi nepotul acestuia, PS Emilian
Antal (atunci tânăr student, Dumitru Antal)
alături de numeroşii delegaţi ai comunităţilor
româneşti. Aşadar contribuţia românilor din
aşa zisa zonă "secuiască " la înfăptuirea Unirii
din 1918 şi la evenimentele premergătoare
acesteia, nu a fost deloc modestă pentru a fi
trecută neobservată. Sensul suferinţei şi lup
tei lor, al românilor din această zonă, pentru
biserică şi şcoală şi celelalte drepturi naţio
nale, în a doua jumătate a secolului al XIX
lea, îşi găsea "limpezirea şi împlinirea" fireas
că în perioada anilor 1914-1918, culminând
cu Unirea de la 1 Decembrie 1918, care este
adevărat că a marcat, nu sfârşitul luptei lor cu
"neprietenii istorici'� ci un alt început de luptă,
întărit şi motivat.
Pe de altă parte, Unirea de la 1 Decembrie
1918 avea să deschidă un alt capitol în viaţa

comunităţilor româneşti din Covasna şi
Harghita, întemeietoare şi susţinătoare de
biserici şi şcoli româneşti, bucurându-se de o
relativă linişte aproape 20 de ani pentru ca,
urmând din 30 august 1940, odată cu Dictatul
de la Viena, să guste amarui şi mai amar" al
"
asupririi şi nedreptăţilor maghiare. Cu toate
acestea, în vâltoarea istoriei, românii din
această parte de ţară, este firesc, s-au Îndoit
sub povara grea a timpului, dar nu s-au frânt,
mărturie fiind, astăzi, mulţimea de documen
te şi dăinuirea lor însăşi în aceleaşi locuri şi
cuiburi pământeşti ale moşilor lor. Ei vor con
tinua lupta pentru toate drepturile românilor,
într-o ţară acum unită, şi vor transmite urma
şilor datoria sfântă de a reîntruchipa viaţa,
idealurile şi modelul înaintaşilor în contextul
specific de astăzi al vieţii comunităţilor româ
neşti din Covasna şi Harghita.
O recunoaştere a faptelor meritorii ale
acestor înaintaşi se cere şi astăzi după cum
grăieşte îndemnul (atât de actual) al
Preasfinţitului Emilian Antal (la 1918 tânăr
student, luptător activ pentru Unire, pe
numele de botez Dumitru Antal din Topliţa
Română):
ueând viaţa nu ne poate servi in fie
care deceniu cu evenimente istorice,
suntem datori să le cunoaştem pe cele
trecute, ca cel puţin indirect să ne hră
nim sufletul, punând in lucrare cât mai
deasă sentimentul dragostei de neam
până se transfonnă in straja demnităţii şi
a caractero/ui de român��t9.

Note
6. Ibidem, p. 15. Al şaptelea copil, Grigore Antal, a
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Dumitru (Emilian) Antal, un adevărat sol şi organizator al Sfaturilor şi Gărzilor Naţionale...
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II. Extras din matricula botezaţilor comunei bisericeşti
ortodoxe române din Topliţa
(ASS, dosar nr. 15/1938, fi la 6)

III. CERTIFICATUL "ABSOLUTOR" al Academiei de Teologie din Sibiu
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IV. Harta organizării şi activităţii

Societăţii Orfanilor de Război (sursa :

Pentru Neam şi Ţară. Societatea Ocrotirea
Orfanilor din Război, 1 91 6-1924, Tip. Adolf
Sonnenfeld Societatea Anonimă, Oradea
Mare, 1924)

Episcopul Emilian Antal (1894-1971),
născut în Topllţa (jud. Harghita),
vicar patriarhal ( 1938-1941),
locţiitor de mitropolit al Bucovinei ( 1944-1947)
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ORE ASTRALE BASARABENE (1918 - 1991)1
Conf. Univ. dr. Viorel HODIŞ

Cuvinte cheie: Basarabia, Republica Moldova, Unirea de la 1 Decembrie 1918, Independenţa
din 1991

Key words: Bessarab�a, Republic ofMoldova, Union ofDecember 1st 1918, Independence of 1991

Abstract

The study looks a two pivotal moments in the history of the Romanian province, undisputedly called Bessarabia,
present day Republic of Moldova. The first of these moments is the significant act of Union of Bessarabia Uoined after
wards by Northern Bucovina) with the Mother Land (1918) - magnificent astral hour! The second moment we will insist
upon is the Republic of Moldova Declaration of Independence (August 27, 1991) - wretched astral hour!

Lui Ioan Lăcătuşu
1. Deşi folosită relativ frecvent, sintagma
oră astrală nu-i definită în majoritatea
dicţionarelor explicative, inclusiv enciclopedi
ce. Ea poate fi acceptată ca metaforă (de
domeniul astrologiei), reprezentând un
moment cardinal in evoluţia/involuţia unui
fenomen, unei fiinţe umane sau unui grup
social, în istoria unei naţiuni etc.
Vorbim, astfel, de ora astrală a Unirii
Principatelor române, prin ingenioasa
dublă alegere a Principelui Al. I. Cuza (1859),
care a surprins Europa ("Puterilor Garante"),
de ora astrală a Marii Uniri si a nasterii
României Întregite ( 1918), d u pă cu m am
putea-o accepta ca metaforă a dezmem
brării ei sub marile presiuni imperialiste din
Vest şi din Est în anii 1939/1940 etc.

-

OMAGIU

"Cum s� [sic] făcut Unirea Basarabiei cu
România. Cuvântare ţinută şi difuzată de
Postul de Radio "Free Europe " din Munchen
În zilele de 27 şi 28 Martie 1968, cu ocazia
Aniversării a 50 de Ani de la Unire'� Editura
"Carpaţii ", Madrid, 1969 (34 p.), document
cvasiabsent, azi, pe piaţa ştiinţifică
românească, broşură care se cere neapărat
retipărită.
2.2. Al doilea moment istoric asupra
căruia vom stărui este cel al Declarării
Independenţei Republicii Moldova (27 August
1991)
nefericită oră astrală!
care, prin
malversaţii şi manipulări ale elitelor politice
de pe ambele maluri ale Prutului, a făcut pier
dut dezideratul Întregii românimi, zădărnicind
energia maselor, sufocând euforia "podurilor
"
de flori întinse de fraţi către fraţi îndelung
înstrăinaţi peste zăbranicul râu de frontieră
"
(1990). A zădărnicit entuziasmui "Reunirii în
chiar anul prăbuşirii prin implozie a acelui
"
"Imperiu al Răului (URSS), cum 1-a numit
unul dintre cei mai prestigioşi oameni politici
ai secolului al XX-lea, marele bărbat de stat
Ronald Reagan, preşedinte al Statelor Unite
în două legislaturi ( 1981-1989).
2.2.1. Conjunctura politică naţională şi
internaţională în acel moment istoric era cât
se poate de favorabilă Reunirii Basarabiei
("Republicii Moldova") cu Ţara. Pe ambele
maluri ale Prutului fraţii respirau parfumul
"
,�odurilor de flori , trăiau vibranta euforie a
Intregirii.
"
"Imperiul Răului era, practic, paralizat.
Cităm, aici, u na din cele mai credibile,
respecta bi l e şi de n econ testat surse de
informaţie de pe g l ob : Encyclopaedia Brita-

2. Ne vom referi în cele ce urmează la două
asemenea momente cardinale din istoria
provinciei româneşti, numită îndeobşte
Basarabia, azi Republica Moldova.
2.1. Primul este marele act al Unirii
Basarabiei (apoi şi a Bucovinei de Nord) cu
Patria-Mamă (1918) - magnifică oră astrală!
, despre care s-au scris, nu cărţi şi studii, ci
biblioteci întregi. De aceea, nu vom insista
prea mult acum, aici, asupra acestui moment.
Vom reţine doar informaţiile extrem de
preţioase ale unui participant la evenimente,
A. Crihan, care - la Aniversarea a 50 de ani,
in două conferinţe difuzate prin Radio
"
"Europa Liberă (1968)
a relatat măreţia
istorică a evenimentului. Conferinţele au fost
-

-

publicate ulterior în broşura de largă circulaţie
în diaspora românească, sub titlul:
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neasca'� n-aveau şi nu au nicio bază reală, nu
puteau şi nu pot convinge nici copiii. Şi asta,
deoarece deznaţionalizarea prin "rusificarea
totală şi deplină " (marea "armă " a celor două
imperii) este mai mult decât evident că a
eşuat;

nnica; este vorba, deci, despre anii
1990/1991:
"[Preşedintele] M. Gorbaciov a părăsit [!)
Partidul Comunist, a dizolvat [!] Comitetul
Central şi a acordat puterea politică repub
lici/ar [!] care făceau parte din URSS. A fost
depăşit de evenimente [!), iar unele din
tre fostele republici sovietice au format
Comunitatea Statelor Independente, sub
conducerea lui Elţin. În 25 decembrie 1 991,
Gorbaciov a demisionat [!] din funcţia de
preşedinte al URSS, care a Încetat să
existe [!] in aceeaşi zi" 2. Punct! Mai e
nevoie de alte comentarii?!

3.1.4. Şi atunci, ca şi recent, "puterea celor
fără putere"4 reprezenta o forţă care aştepta
cu ardoare, nu doar evadarea din "iadul
bolşevic", nu doar "poduri de flori ", ci era gata
să fie angrenată de elita politică în indelung
aşteptatul sinergie proces de Înfăptuire a
Unirii 1 Reunirii;

3 . Făcând o paralelă intre aceste
momente istorice cardinale ore astrale
antagonice, una fericită, a împlinirii Marii Uniri
(1917/1918), alta profund nefericită, a zădăr
nicirii Reunirii (1990/1991) - istoria oferă două
mari lecţii celor ce caută adevărul şi-şi
iubesc realmente patria, spre confirmarea şi
reconfirmarea perenităţii adagiului latin:
Historia - magistra vitae est!
Prima lecţie este cea referitoare la
condiţiile istorice date; a doua priveşte elitele
politice ale vremii/vremurilor respective,
demne sau nedemne de înălţimea momen
tului istoric căruia trebuiau să-i facă faţă.

3.1 .5. În ambele etape, istorice colosul în
dezagregare îşi arăta ameninţător colţii:
"Împuşcaţi toţi ofiţerii români! [semnat]
Lenin'� Aşa suna în 1918 textul unei telegra
me strict secrete "către toate detaşamentele
de pedeapsă''S; asemenea intimidări, amenin
ţări şi provocări, mai mult sau mai puţin
voalate, dar toate din aceeaşi direcţie şi cu
acelaşi scop, nu lipseau, fireşte, nici în anii
'90/'916,

-

3.2. Cât priveşte cea de a doua lecţie pe
care istoria ne-o pune în faţă, vizând clasa
politică aflată în acţiune - ei, aici nu mai
găsim similitudini, ci enorme deosebiri Între
actorii/activiştii aflaţi în mijlocul evenimente
lor, la pupitrele de comandă, in cele două
momente istorice cardinale;
-

3.1. Lecţia întâi, referitoare la Împrejurări
(,,coniuncturi" 3) şi condiţii istorico-politice, ne
înfăţişează vaste panorame, în care se pot
distinge, nu doar aparente, ci mai mult decât
evidente similitudini. Iată-le, pe scurt:

3.2.1. Unirea din 1918 a fost legic posibilă
- in ciuda evenimentelor atroce ale primului
masacru mondial, mult mai violente decât
cele ce au dus la dezmembrarea URSS a
fost, repet, făcută posibilă, graţie abilităţii şi
clarviziunii, graţie fierbintelui patriotism al eli
tei politice de atunci, care "a ştiut să aducă în
favoarea destinului politic al românilor de pe
ambele maluri ale Prutului împrejurările şi
evenimentele politice, transformându-le, din
tulburi, în favorabile Unirii, cu respectarea
riguroasă a principiilor wilsoniene 7 democra
tice (şi, evident, cu ignorarea făţarnicelor
" declaraţii" ale lui Lenin!) privitoare la
drepturile şi libertăţile tuturor naţiunilors.
Sub su verana oblăduire a Regelui Ferdi
nand I al României, o ilustră pleiadă de
intelectuali - printre care, spre cinstea lor,

3.1.1. Şi-n anii '17/'18, ca şi-n '90/'91, se
destrăma, respectiv redestrăma câte un mare
imperiu - ţarist rus, recte sovietic -, în fond,
acelaşi, diferenţele specifice fiind din acest
punct de vedere pentru noi, mai mult sau mai
puţin, irelevante;

-

3.1.2. Atât la începutul, cât şi la sfârşitul
secolului al XX-lea, ţinutului românesc - a
cărui soartă istorica-politică o studiem acum
- conjunctura naţional-internaţională şi pro
nia cerească îi hărăzeau autonomie, ulterior
independenţă;
3.1.3. Şi atunci,

ca

şi

acum,

structura etnico

lingvisticd a provi n cie i era şi este preponde
rent românească, indubitabil majoritară;
diabolica sciziune în români şi moldoveni,

mari ardeleni (Onisifor Ghibu, Octavian
Goga şi mulţi alţii) - înţe legâ n d sensul şi ora
astrală a istoriei, plămădeau Unlrea9.

precum şi puerlla dihotomie aplicată "ştiintific "
asupra celor " două limbi, româna şi moldove182
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3 .2.2. Repetarea Unirii în 1991 n-a fost
făcută posibilă datorită lipsei de orizont şi de
voinţă politică a "noii"/vechi elite comunist
KGB-iste, care - pe ambele maluri ale Prutului
- a trădat interesul major al românimil în
favoarea Moscovei. Nefiind legaţi de popor,
de poporul român, şi nesimţind spiritul
timpului, aceşti mercenari propovăduiau
neputinţa acţiunii şi inoportunitatea ei politică.
"- Ce-aţi fi dorit: să declarăm război Uniunii
Sovietice?!'� se răstea la o "anumită parte a
presei ", cea critică, KGB-istul preşedinte
comunist şi ateu al României de-atunci (I.
Iliescu), primul şef de stat care s-a grăbit să
recunoască "independenţa Republicii Moldova'�
independenţa - literalmente - a unei provincii
a României faţă de statul român!
Cum se poate explica, mai pe scurt, aceas
ta? A se "traduce" În limba "moldovenească "
a preşedintelui Snegur, în păsăreasca
cioroiului bolşevic Voronin, dar şi-n cea "de
lemn " a lui 1. (Ivan Ilici) lliescu: prin
obedienţa lor faţă de "contractul " cu
Kremlinul!

istoriei noastre relativ recente. Şi, "ca să nu
rătăcim "1o, să avem puterea să ne plecăm
urechea spre "cei fără putere''ll!
4. 1. Iată, în încheiere, cum era receptată,
"
"la ora de maximă audienţă a momentului
istoric respectiv, de către absolut oricare
român patriot această nefericită oră astrală,
oglindită in câteva versuri ale unui poet
voit didacticist-popular, deşi fin observator
intelectual, dotat cu un inalt şi critic spirit civic
-, care, astfel, "citea " in sufletele compa
trioţilor:
-

"Se dărâmase 'Zidul Ruşinii' la Berlin,
Se bucurau popoarele că au scăpat de chin.
Căzuse 'Uniunea de state dominate',
Sosise Libertatea pentru unele state.
Putea şi România, deci, să-şi reintregească
Partea din trupul Ţării de Vatră Românească!
Dar soarta i-a dat ţării un 'prezident' vândut,
Care semnând 'Tratatur, Moldov-a revândut.
Cum ai putut tu, oare, vremelnic Preşedinte,
Să retranşezi 'stat liber' un trup din trupul
nostru? [ ]

4. În concluzie, acestea (3. - 3.2.2.) nu
sunt simple lecţii, ci mari lecţii ale istoriei!
De aici, credem noi, trebuie să extragă
adevărul
adevărat" oricine Îşi propune să
"
elucideze o asemenea complexă problemă a

...

Ce eşti tu pentru noi, 'tavarişci prezident'?
O pildă de trădare ce-i fără precedent ! "12

Note
1. Partea întâi a acestui articol reprezintă textul unei
conferinţe susţinute la Uniunea Scriitorilor din Republica
Moldova in 11 aprilie 2008, cu ocazia Celei de-a 9Q-a
Aniversări a Unirii Basarabiei cu Ţara Textul a apărut
ulterior in voi. Românii din afara graniţelor ţării, Iaşi
Chişinău: legături istorice, Casa Editorialll .,Demiurg",
Iaşi, 2008 (526 + 4 p.foto), p.277-285, precum şi în V.
Hodiş, Articole şi studii, voi. 3, Ed. .,Risoprint", auj
Napoca, 201 1 (317 p.), p. 266-277.
2. Vezi Encyclopaedia Britannica, Ed. .,Litera",
Bucureşti, 19 1 0, voi. 7, p. 5 (s.v. Mihail Gorbadov).
3. Expresia, latinizantă, aparţine marelui bărbat de
stat, artizan al .,Marii Uniri" de la 1 Decembrie 1918, Iuliu
Maniu.
4. Sintagmă aparţinând marelui disident ceh, primul
preşedinte postcomunist al Cehoslovadei (apoi, dupll
secesiune, al Cehiei), scriitorul şi politologul Vadav Havel,
autor al unui volum de scrieri politice astfel intitulat.
5. V.T. Lenin, Opere, voi. 35 (febru.,rlc 1912

azi în Transnistria (la Tiraspol), declara unui ziarist
occidental că armata sa ar putea ocupa Bucureştiul în
două ore !, ,.bravurll" pe care sovietici o dovediseră deja
cu peste două decenii in urmă asupra Cehoslovaciei !
(Numai că o asemenea bravurll" nu era verosimil,
"
necum posibil a se repeta de către o "uniune" atunci
aflată în proces avansat de dezmembrare ! Vezi supra,
nota 2).
7. Preşedintele Statelor Unite ale Americii Th. W.
Wilson (1912 - 1920) este autorul celor patrusprezece
puncte, universal recunoscute, constituind în rezumat
principiile şi obiectivele sale în politica internaţională,
care au stat la baza Conferinţei de Pace de la Paris
{Trianon din 1919-1920 (Vezi Larousse Universel, voi. 2,
Ubrairie Larousse, 1982, p. 855/1).
8. Vezi "România liberă" din 4 IV 2008, suplimentul
,,Aldine", an. XIII , nr. 616, p. 21-22.
9. Vezi A. Crihan, op. cit., supra, p.l, al. 3; C. Stere,
În preajma revoluţiei, romi!ln, voi. I-IX, Chi.şini!u, Ed.
"Hyperlon", 1 990 - 1991; Z. Omea, Viaţa lui C. Stere, voi.
1, Ed. "Cartea Româneasdl", Bucu reşti , 1989, 590 p.; I.
Agrigoroaiei, Basari:lbia de I<J Unire la Integrare, Ed.

.

-

-

dece"!brie 1922), Ed. Politică, Bucureşti, 1958.
n. Tn timpul războiului transnistrean, generalul Lebed,
comandantul Armatei a XIV-a, sovi etică, stationi!ltă până
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"Cartdidact'� Chişinău, 2oo7, 336 p. etc.
10. " Ţineţi toţi cu poporul, ca să nu riitJciţi !"(Simion
8ămuţiu).

1 1 . Vezi supra, nota 4.
12. Vezi Romulus Berceni, Emanaţii, Ed. "Barna's ",
Bistriţa, 2008, p. 71 -72.
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PREZENTA AVIAJIEI ROMÂNE ÎN SUD-ESTUL
TRANSILVANIEI, IN ANII 1916-1917
A

Prof. Vasile TUDOR

Cuvinte cheie: aviaţia românească, Primul Război Mondial, sud-estul Transilvaniei
Key words: Romanian aviation, First World War, South-East Transylvania
Resume

Meme insoufissant date, l'aviation roumaine a fait des efforts au cours des missions revenus dans la premiere cam
pagne du premiere guerre mondiale. Elle a continue le faire avec succes dans la campagne de Moldavie aussi, en sur
veillant l'ennemi de n'avancer dans le pas Oituz.
Dans le meme maniere, a surveille tout le temps l'ennemi trouve au cote de sud-auest de Transilvanie.

Dintre toate armele, cea care a suferit cel
mai mult din cauza dotării a fost tocmai avia
ţia, deşi ea avea să joace un rol important în
desfăşurarea luptelor. Totuşi, s-a pornit la
război cu un număr de 42 de avioane vechi,
folosite mult timp şi pentru şcoală, dintre care
numai 28 au putut să fie trimise pe frontl.
Ele au fost împărţite în cele 4 Grupuri de
aviaţie, ce urmau a fi puse la dispoziţia fiecă
reia dintre armate. Armatei a II-a i-a revenit
Grupul 2 Aviaţie, zis şi Băicoi, după numele
terenului pe care a staţionat o perioadă de
timp.
Cum la 16 august (28 august stil nou) 1916,
armata română a intrat în Braşov, Grupul de
aviaţie, ce se compunea numai dintr-o esca
drilă cu două avioane, a trebuit s-o urmeze,
pentru a se afla în apropierea sectorului său
de luptă. Cu această ocazie, în ziua de 18
august 1916, It. av. Gheorghe Negrescu, ce a
"
pilotat un avion tip "Aviatic , şi It. av. Ioan
"
Peneş, aflat la bordul unui avion tip "MF de
80 CP, au decalat de la Băicoi. Cu toate că
amândoi erau conştienţi de riscurile unui zbor
peste munţi, ei şi-au îndreptat hotărâţi avioa
nele spre nord, cu intenţia de a ateriza la
Braşov.
Din cauza unei defecţiuni la motor, avionul
lui Gh. Negrescu a luat foc în aer, fapt ce 1-a
obligat să aterizeze cât mai repede la Buda Prahova2. Celălalt aviator a trebuit să facă
aceeaşi manevră la Azuga, din cauza norilor
"
care "tăiau munţii. Abia în ziua următoare,
când condiţiile atmosferice au fost mai favo
rabile, Ioan Peneş a decalat, trecând, astfel,
primul Carpaţii în zbor, ca apoi să ate rizeze pe

născut în Satulung-Braşov, la 10 iunie 1892,
care urmase cursurile liceului la Buzău, să fie
primul aviator român care a trecut Carpaţii în
zbor, făcând astfel realitate din visul lui
Vlaicu. El a înfăptuit aceasta la 19 august
1916, sărutând cu emoţie pământul strămo
şesc, după care a trecut la căutarea unui loc
potrivit pentru un câmp de zbor, undeva la
nord de Braşov. Marele eveniment nu a
scăpat românilor transilvăneni, care I-au
"
consemnat şi în "Gazeta Transilvaniei nr. 283

Întâmplarea a făcut ca acel transilvi!lnean,

motoare, hangare din pânz�, ��

un

teren

situat

între

Dârste

şi

/1916.

Ioan Peneş a trecut la îndeplinirea misiu
nilor de război chiar din 20 august, o dată cu
prezentarea la escadrilă a sit. obs.(r) Ion
Chiriţescu, artilerist şi observator aerian,
brevetat. Împreună cu acesta, el a plecat în
prima recunoaştere de război, urmând itine
rariul Braşov-Feldioara-cursul Oltului-Agnita
Făgăraş, aruncând şi manifestele adresate
populaţiei. Fiind singurul pilot, până la 26
august, când la comanda escadrilei a sosit It.
av. Al. Paşcanu, a executat şapte misiuni de
recunoaştere. Două zile mai târziu s-a prezen
tat la escadrilă It. av. Ion Mărăşescu, căruia
Ioan Peneş i-a predat avionul ce-l folosise
până atunci şi a plecat la Bucureşti pentru a
"
aduce altul, botezat de el "Satulung . 5-a
întors la 17 septembrie 1 916, trecând din nou
munţii în zbor, însă, de această dată, a fost
însoţit de sit. av. Cicerone Olănescu, care a
"
pilotat un avion "MF de 80 CP. Peneş a adus
un avion tip "Farman 40" cu motorul de 130
CP, care avea montată şi o mitralieră.
În toamna anului 1916, s-au adus avioane
noi, aşa cum au fost: 19 tip "Breguet", 37
"
"Farman 40", 20 "Nieuport -url şi a ltel e ca

Braşov.
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Păcat că, în urma unui accident mortal, pri
mele au fost oprite de la zbor.
După cum este ştiut, armata română a
pătruns şi înaintat în Transilvania, folosind
pasurile munţilor. Însă la scurt timp, copleşită
de inamicul lăsat nestingherit de aliaţii noştri,
care nu au întreprins acţiuni ofensive, odată
cu intrarea noastră în război, a trebuit să se
retragă. Sub presiunea trupelor inamice,
după bătălia de la Braşov, din 2 septembrie
1916, Armata a Il-a română a trebuit să se
retragă, ocupând poziţii pe crestele munţilor.
Grupul 2 Aviaţie, al cărui comandant era Ioan
Peneş, a început îmbarcarea materialelor încă
din noaptea de 23 septembrie, rămânând pe
fostul lor aerodrom doar cele trei avioane,
automobilele, mecanicii şi câţiva soldaţi.
Avioanele trebuiau salvate neapărat, fapt
pentru care piloţii Ioan Peneş, Cicerone
Olănescu şi Adrian caşolţeanu, ce ajunsese
acolo venind de la Tălmaci, au decalat în pri
mele ore ale dimineţii. Dar ceaţa groasă i-a
obligat pe toţi trei să aterizeze la Dârste.
Acolo, în cele din urmă, s-au scos elicele, s-au
demontat motoarele şi piesele mai importan
te de la cele două avioane tip " MF" de 80 CP,
după care s-a dat foc la ce mai rămăsese din
ele. Numai Ioan Peneş, bazându-se probabil,
pe aparatul său mai nou şi cunoscând bine
locurile - era doar din părţile acelea - s-a
încumetat de a trecut din nou munţii, ajun
gând bine la Băicoi, după ce a străbătut un
strat sau două de nori.
La 28 septembrie, tocmai când avea loc
bătălia de la Oituz, u nde a fost oprită pentru
prima dată înaintarea inamicului, Grupul 2
Aviaţie executa cea de-a 25-a recunoaştere
aeriană. Atunci, It. av. Gheorghe Negrescu,
însoţit de Ion Chiriţescu, a trecut şi el peste
munţi, urmând traseul Băicoi-Predeai-Dârste
Vârful Videanu-Băicoi, căutându-1 pe inamic.
La 1 octombrie, acelaşi aviator, împreună cu
It. Ermil Gheorghiu ca observator aerian, a
avut de îndeplinit o misiune de zbor peste
munţi, executând o reuşită recunoaştere pe
itinerariul Băicoi-Predeai-Muntele Neamţul
Muntele Susaiul- Muntele Retevoiul-Ciăbu
cetul Mare-Pasul Predeluş-Băicoi. De aseme
nea, la 2 octombrie, Ioan Peneş avându-1
coechipier pe Ion Chiriţescu, a revenit în zbor

perforat în câteva locuri aparatul, cei doi au
reuşit să bombardeze aerodromul inamic din
Braşov, distrugând un hangar. Cu toate că
văzuseră la Braşov mai multe avioane inami
ce, la 4 octombrie, Ioan Peneş, avându-1 ca
observator pe Ioan Ferderber, abia sosit din
şcoală, a executat un zbor pe ruta Băicoi
Predeal -şesul Bărsei -pasul Bran -Rucăr
Dragoslavele - Câmpulung. Vrând să aterize
ze la Câmpulung, spre a raporta situaţia
urgentă, în momentul începerii coborârii de la
2000 m a fost luat în primire de artileria
inamică, iar când a ajuns la 3-400 m, şi de
infanterie. Avionul a fost grav avariat, fapt ce
1-a obligat pe pilot să aterizeze forţat într-un
teren nepotrivit, distrugându-1. Aviatorii au
scăpat numai cu câteva leziuni uşoare4. Peste
trei săptămâni, tot Ioan Peneş a dus la înde
plinire cea de-a 33-a misiune de recunoaş
tere pe ruta Băicoi -Cristian -Râşnov -Tahan
-Bran -Rucăr -Dragoslavele -Lereşti -Băicoi.
La 28 octombrie 1916, cu Ermil Gheorghiu la
bord, ca observator, el a zburat peste munte
le Clăbucetul -Predeal -Tohanul Nou -Moeciu Bran -Predeluş -Băicoi. Atunci, a bombardat
bivuacurile inamicului de la Predeal şi a des
coperit coloane inamice ce înaintau dinspre
Dragoslavele, spre Tohanul Nou.
Fiind nevoiţi să ne retragem spre Moldova,
Grupul 2 Aviaţie, după ce a trecut prin mai
multe localităţi, s-a stabilit pe terenul de la
Răcăciuni.
Din Moldova, când vremea a oferit o vizibi
litate corespunzătoare, Ioan Peneş era în zbor
cu aparatul său, deşi postul de pilotaj al aces
tuia nu avea nici măcar un parbriz rudimen
tar. Aşa a procedat la 21 ianuarie 1917, când,
împreună cu observatorul francez Roger Lucy,
a reuşit să facă peste 80 de fotografii liniilor
frontului din Moldova. Acestea se executau cu
multă atenţie. Avionul trebuia să zboare o
perioadă de timp mai mult in linie dreaptă,
ceea ce îl expunea tirului de la sol şi să mişte
cât mai puţin posibil in jurul axelor sale, pen
tru că acele clişee se asamblau în laboratoa
rele fotografice. Tot atunci, cei doi au bom
bardat Fabrica de Cherestea din Valea Suşiţei.
Că au avut situaţii ca aceea din 27 ianuarie
1917, când au lansat bombele asupra aceleiaşi
fabrici, dar ele nu au explodat, ori ca aceea
din 17 i anua rie, când, din cauza z�pezii prea

peste munţii din Transilvania,urmând un tra
seu ce pornea de la Bi:Jicoi şi continua pc la
Predeal -Bran -Cristian -Bran -Dârstc- Predeal

mari, caporalul Vincent a capatat, avarllnd

avi on ul ,

este o realitatE! dureroasă. La 27
ianuarie, însoţit de observ;,=�ton,JI Dumitru

-Băicol. Este interesant de subliniat că, în
timpul acelei misiuni de recunoaştere, deşi au

Bădulescu, Ioan Peneş a trebuit să zboare
peste 3 ore, pe un ger straşnic. A repetat

rost încadraţi de artllerla inamică care le-a
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celelalte corporaţiuni cu cădere pe tt.'ritoriul
judeţului, mai vârtos cu organele bisericeşti şi
şcolare. Sibiu, din şedinţa Comitetului Central
ţinută in 28 septembrie 1 923, Preşedinte,
Vasile Goldiş " 27.

1939, din iniţiativa ASTRE! şi organizaţiei
Straja Ţării. În acest sens, stă mărturie, afişul
manifestării intitulată "Serbarea datinilor stră
moşeşti": "Straja Ţării. Centrul de Îndrumare,

Sf. Gheorghe organizează cu binevoitorul
concurs al cohortei străjereşti şi al
Asociaţiunii Culturale "ASTRA '� din localitate
Serbarea datinilor strămoşeşti, În sala
Teatrului orăşenesc, la 20 decembrie 1939,
orele 1 6. Program: I Imnul Regal - cântat de
străjeri, străjere şi asistenţă; deviza şi crezul.
prezentate de o elevă; Cuvântul d-Jui director
I.R. Ionescu; Cântece de stea - Şcoala pri
mară nr. 1; Colinde şi cântece de stea Gimnaziu de băieţi; Colinde - ASTRA; Bună
dimineaţa la Moş Ajun- Gimnaziul de fete şi
Centrul de Îndrumare strejeresc; Colinde Gimnaziu de fete; Colinde - Centrul străjeresc
şi Gimnaziul de fete; II Piesa "În zile de săr
bători'� de pr. Gh. Savin. În cadrul piesei sunt
prezentate dintre datinile strămoşeşti - irozii,
căiuţii, capra, pluguşorul, sorcova; III Marşuri
străjereşti: Imnul nostru - prezentat de stră
jeri şi străjere; Cu noi este Dumnezeu.
Programul muzical se execută sub condu
cerea d-lui prof. Adrian Petrovanu. IV.
Procesiunea colindătorilor cu opriri la: Centrul
de Îndrumare Străjerească; Cercul militar;
Gimnaziul de fete, şi de băieţi; Prefectura
judeţului şi Piaţa oraşului" 31,

Prin valoarea şi frumuseţea conţinutului şi
mesajului său, documentul vorbeşte grăitor
despre rolul Asociaţiunii ASTRA în păstrarea
trează a conştiinţei naţionale a românilor
transilvăneni, înainte şi după Marea Unire de
la 1 decembrie 1918, reprezentând în acelaşi
timp, un îndemn la continuarea strălucitelor
tradiţii astriste, până astăzi, când se împlinesc
150 de ani de la înfiinţarea ASTRE!.
Î n anul 1933, Primăria Sf. Gheorghe, trimi
te o adresă Anei Bengeanu "chiriaşa cinema
tografului'� prin care solicită "reţinerea sălii

festive, pe ziua de 1 decembrie 1933, de la
ora 2-7 p.m., pentru Asociaţiunea ASTRA,
pentru organizarea unui festival dedicat ani
versării Unirii" 2s.

Din circulara semnată de prefectul jud.
Treiscaune, dr. Valer Bidu, privind sărbători
rea zilei de 1 decembrie 1934 "cu ocazia ani
versării zilei În care s-a proclamat unirea

Ardealului şi Banatului, cu Vechiul Regat'�
aflăm că serbarea care a avut loc în sala tea
trului orăşenesc, a fost urmată de un "festi
val" organizat de Despărţământul Astra29,
Î n circulara Prefecturii jud. Treiscaune,
privind organizarea sărbătoririi zilei de 1
Decembrie 1935, se menţionează: ,,Ziua de 1

Din bogata corespondenţă referitoare la
colaborarea dintre Despărţământul ASTRA
Treiscaune şi ASTRA Basarabeană redăm
următoarele două documente:

Decembrie 1935, va fi sărbătorită şi in acest
an, ca şi in anii precedenţi, cu solemnitatea
ce se cuvine aniversării zilei in care Ardealul
şi Banatul au proclamat la Alba Iulia unirea
lor cu vechiul Regat. În anul acesta toate
serbările de 1 Decembrie vor trebui să aibă
caracterul de protest impotriva tendinţe/ar
revizioniste maghiare şi să se accentuieze cu
multă hotărâre deciziunea neclintită a popula
ţiei din Ardeal şi Banat de a nu ceda nicio
brazdă din patrimoniul naţional, şi de-al apăra
la nevoie cu jertfa sângelui. Asociaţiunea
"
"Astra şi Liga Antirevizionistă Română, pen
tru a Întări tot mai mult solidaritatea şi con
ştiinţa naţională şi pentru a ne manifesta faţă
de duşmanii ţării noastre uniţi Într-un singur
şi puternic bloc naţional, au hotărât organiza
rea unor serbărt antirevizioniste in toate
comunele ţării" 30.

''Asociaţiunea Culturală ,,ASTRA BASARA
BIEI'� Chişinău, str. Principile Nicolae no.25,
telefon 75,
Stimate Domn (scrisoarea este adresată
primarului oraşului Sf. Gheorghe, reşedinţa
fostului judeţ Treiscaune - n.n.), Asociaţia

noastră s-a bucurat În anii trecuţi de o deose
bită solicitudine din partea D-vs., prin sprijinul
material mărinimos ce aţi binevoit a ne acor
da, graţie căruia am putut satisface cele mai
arăzătoare nevoi ale propagandei culturale În
provincia noastră. Este Îndeobşte cunoscut că:
a) dintre toate provinciile alipite, Basarabia
noastră este cea mai i'napoiată În ce priveşte
dezvoltarea culturii româneşti şi redeştepta
rea conştiinţei naţionale;
b) În această direcţie, din pricina Împreju
rări/ar şi a altor nevoi mai urgente pentru

Festivalul de colinde şi obiceiuri de iarnă
..

Crăciunul

la

români'�

organizat din

anul

consolidarea ţării, nu s-a făcut indeajuns În
aceşti 15 ani de la Unire;
c) cel mal solid mijloc În lupta pentru com
baterea miraju/ui vechei culturi a Colosului de

1990, la Sf. Gheorghe şi alte localităţi din
judeţul Covasna, de către Fundaţia Culturală
"Mihai Viteazul", a început practic în anul
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Contribuţii documentare privind activitatea Despărţământului ASTRA Treiscaune . . .
pentru construirea "magazinului de consum şi

în păstrare la Arhivele Naţionale Covasna, am
identificat un document emis de conducerea
Asociaţiunii ASTRA, din Sibiu, în toamna
anului 1923, purtând semnătura preşedintelui
Asociaţiunii, marele om politic şi de cultură
Vasile Goldiş. Documentul este adresat
prefectului judeţului Treiscaune, din vremea
respectivă, dr. Isidor Rauca Răuceanu (fiul
învăţătorului Elie Rauca, din Hăghig - n.n.) şi
are următorul conţinut: ,,Asociaţiunea Transil

depozitului de sare ce se va instala În clădirea
Asociaţiunii ASTRA din Sf. Gheorghe, Str.
Regele carol al Il-lea nr. 8'� Este vorba de

transforma rea unei magazii din curtea
Despărţământului ASTRA Treiscaune în
magazine, pentru asigurarea unei surse de
venit suplimentar2s .
Dacă în anul 201 1, se împlinesc 150 de la
înfiinţarea Asociaţiunii, prin intermediul docu
mentelor de arhivă aflăm discursul referitor la
rolul şi obiectivele ASTRE!, la împlinirea a 75
de ani de la înfiinţarea ei. ,,Asociaţiunea tran

vană pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român (,,Astra''), Sibiu, 1 octom
brie 1 923, nr. 501, Domnule Prefect,
Aducerea aminte despre momentele mari ale
trecutului, la toate naţiunile care vor să tră
iască, este izvor de indemnuri spre viitoarea
Înălţare. Cu atât mai vârtos neamul nostru,
ieşit abia de curând din lanţurile robiei va tre
bui să - şi ia călăuză pentru viitor făclia fap
telor mari ale Înaintaşilor şi sărbătorind cu
pioasă aducere aminte trecutul va putea mai
trainic să-şi intemeieze viitorul. Şi cine ar
tăgădui, că minunea zilelor nostre, care este,
după atâtea veacuri de suferinţe şi umilire,
unirea tuturor Românilor intr-un Stat naţio
nal, rămâne pentru toate timpurile epoca cea
mai Înălţătoare a istoriei noastre?
Cuvine-se deci, ca măreaţa Înfăptuire a
acestei uniri să fie comemorată cu insufleţire
şi pietate din generaţii in generaţii.
Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura
Română şi Cultura Poporului Roman, depozi
tară a idealului naţional şi a desăvârşirii lui
prin cultură şi Înaintare, se simte chemată şi
Îndemnată să ţină in evidenţă momentele
istorice potrivite pentru Întărirea mândriei
naţionale şi Înălţarea sufletească a neamului.
Apropiendu-se deci, ziua cea mare de 1
Decembrie (18 Noiemvrie st. v.) la care zi În
anul 1 918 neamul românesc din Ardeal,
Banat şi Ţara Ungurească, in măreaţa sa adu
nare naţională de la Alba -Iulia, intr-un gând
a proclamat unirea sa cu patria mamă intr-un
singur stat naţional, care este România Mare,
ca şi in anii trecuţi, astfel şi acum ,,Asociaţiu
nea " trimite tuturor românilor indemnul său
patriotic de a serba in chip cuviincios pretu
tindeni şi de către toţi comemorării acelei zile
măreţe. Cu deosebit respect Vă rugăm deci,
Domnule Prefect, să bine� oiţi a da preţiosul
Dv. concurs la aranjarea comemot�rii acelei
măreţe zile pe teritoriul judeţului, ce se află

silvană pentru literatura română şi cultura
poporului român " - ASTRA - Împlineşte anul
acesta (1936 n.n.) 75 de ani de existenţă.
Activitatea ei de trei sferturi de veac e cunos
cută În toată România. Ea a fost o fortăreaţă
a românismului din Ardeal şi Banat inainte de
unire, iar după Întregirea neamului are misiu
nea de a ajuta la salvarea poporului nostru
din situaţia de foşti supuşi la aceea de stă
pâni. Avem nevoie de cetăţeni români plini de
vigoare sufletească şi trupească; de oameni
luminaţi pentru a şti să-şi fructifice patrimo
niul naţional; de plugari cu sensibilă conştiin
ţă naţională şi pătrunşi de spiritul solidarităţii,
al disciplinei şi al respectului autorităţii.
ASTRA, după unire, munceşte cu râvnă şi
spor in aceste domenii, dar În criza econo
mică şi financiară de azi sunt aproape de
epuizare şi mijloacele ei materiale. În ultimii
ani, Statul nu a putut să-i dea ajutoarele
corespunzătoare, iar cotizaţiile membrilor
aparţinând despărţămintelor ei sunt foarte
neinsemnate.
Iată pentru ce am crezut că e bine, la jubi
leul de 75 de ani al Asociaţiunii, să instituim o
zi a ASTREi, În care fiecare român conştiincios
să-şi dea concursul său la marile scopuri
naţionale pentru care ea lucrează. Ziua
ASTRE! am fixat-o pentru fiecare an la Sf.
Rusa/ii, a doua zi, când se vor face festivaluri
şi serbări culturale la sate şi la oraşe, În folo
sul aşezământului nostru atât de venerabil.
Nu ne indoim că apelul nostru va avea răsu
netul cuvenit şi va strânge, in al 75-lea an al
ei de existenţă, pe toţi bunii români În jurul
ASTRE!'� Sibiu, 1 mai 1936, IUUU MOLDO
VAN, preşedintele "Asocillţiunii"26,
-

i n calitatea sa de depozitară a idealului
"

naţional şi

ASTRA a

a desăvârşirii lui prin cultură "
principala organizatoare a mani

sub inţeleapta cârmuire a Dv., ori Întrucât din

fost

altă parte din orice motiv nu s-ar iniţia
asemenea comemorări, � binevoiţi a lua Dv.

festărilor consacrate marcărli, in fiecare an, a
zilei de 1 decembrie, ziua Marii U n i ri . Î n

iniţiativa acelei serbări dimpreună cu toate

Fondul Prefectura judeţului Trelscaune, aflat
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re a crimelor, ororilor, schingiuirilor, expulzări
lor şi deportărilor în lagărele de muncă, înfăp
tuite împotriva românilor din teritoriul de
Nord al Transilvaniei, în cei doi ani trecuţi de
la Dictatul de la Viena, de către o parte a
localnicilor maghiara-secui, precum şi de
autorităţile de ocupaţie militare şi ale admi
nistraţiei dvile ungureşti.
Un răspuns, calificat şi argumentat, la
această falsificare a istoriei Astrei, cât şi a
Istoriei Românilor de altfel, 1-a dat prof. dr.
Ion Bozdog in cartea sa ,,ASTRA şi românii din
secuime'� demonstrând, că "procesul intr-ade

La Adunare Generală a Asociaţiunii, ţinută
la Tg. Mureş, în 1934, s-a discutat pe larg

"marea problemă de a reintoarce pe fraţii
noştri la limba şi legea lor strămoşească'� şi
s-a elaborat un proiect cuprinzător privind
"
activitatea culturală în "secuime care, fără
sprijinul financiar al guvernului nu se putea
"
finaliza. Problematica "readucerii la matcă a
"
românilor din "ţinuturile secuizate a devenit
una din priorităţile perioadei respective. Ea
s-a aflat în atenţia opiniei publice, a princi
palelor instituţii de stat centrale şi locale, a
Patriarhiei şi Academiei Române, bucurân
du-se de un larg şi generos sprijin din partea
mijloacelor de comunicaţie în masă, scrise şi
vorbite. Problema acută a conservării identi
tăţii etnice a românilor din zona secuizată
devenise una dintre temele "cu care nu se
glumea'� fiind unanim considerată "o mare

văr abominabil al deznaţionalizării altor
neamuri, este o specialitate a neamului d-sale
(unguresc n.n.) ". "ASTRA n-a făcut in Întrea
ga sa activitate, dinainte şi de după război,
decât o incercare de reabilitare a demnităţii şi
conştiinţei româneşti in inimile fiilor neamului,
care ne-au aparţinut, şi ne aparţin şi astăzi
ca sânge, limbă, tradiţie şi conştiinţă naţio
nală! " 22 .

problemă de stat'� " una şi aceeaşi pentru toţi
guvernanţii ţării, indiferent de culoarea
politică'�

Numeroasele documente, din arhivele
ASTRE!, ale Arhivelor Naţionale, ale altor
instituţii centrale şi locale, referitoare la acti
vitatea despărţămintelor din zona secuizată,
infirmă aserţiunile istoricului ungur, ajuns să
ocupe chiar şi fotoliul de preşedinte al
Academiei Ungare. De asemenea, acţiunile şi
manifestaţiile despărţămintelor din această
parte de ţară sunt redate în publicaţiile astris
te centrale, în mod deosebit în revista
"
"Transilvania , precum şi în cele locale, din
care menţionăm "Astra Ciucului" (1934-1936)
şi "Buletinul ASTRA" ( 1929, 1938-1940),
editat de Despărţământul Central al judeţului
Treiscaune.
Dintre documentele aflate in fondul
ASTRA, aparţinând filialei Covasna a Arhivelor
Naţionale, aducem în faţa dumneavoastră
câteva care să oglindească preocupările
astriştilor din Treiscaune:
Una din reuşitele acestora a reprezentat-o
achiziţionarea şi amenajarea imobilului din
str. Regele Carol din Sfântu Gheorghe, în
"Casă Naţională''23.
În anul 1935, Despărţământul Central
Treiscaune "Astra ", cu sediul în Sf. Gheorghe
cere piatră in mod gratuit, pentru repararea
localului său. În decizia primarului se menţio
"
nează: "Se aprobă Despărţământului ,,Astra
din Sf. Gheorghe 7 mJ piatră in mod gratuit şi

Din iniţiativa ministrului educaţiei naţio
nale, Gheorghe Angelescu, în noiembrie 1935,
la Târgu-Mureş, a fost convocată o consfătui
re care a dezbătut, din nou, problema "rea

ducerii românilor maghiarizaţi la patrimoniul
strămoşesc'� manifestare la care au participat
înalte feţe bisericeşti ortodoxe şi greco-catoli
ce, parlamentarii şi prefecţii judeţelor cu
români maghiarizaţi, şefii instituţiilor culturale
şi de învăţământ din zonă şi, bineînţeles,
reprezentanţii Astrei19.
În anul 1942, istoricul maghiar 1. Toth
Zoltan, a scris lucrarea ,,Activitatea de româ
nizare a ASTRE! in secuime': Ideile difuzate
atunci încep să-şi facă loc şi astăzi, la 1 50 de
ani de la înfiinţarea ASTRE!. Autorul îşi pro
punea să "dezvăluie" .. "rolul jucat de ASTRA
.

românească În procesul de.. . românizare a
secuilor'� bazându-se pe studierea unor

documente ale Asociaţiunii, dar mai ales pe
documentele rezultate din investigaţiile
"
"serviciilor maghiare. Astfel, "ASTRA este

prezentată ca un factor de dezechilibru in
viaţa pământului transilvan şi mai apoi ca un
instrument ce s-ar fi pus in serviciul statului
pentru deznaţionalizarea forţată a secuilor'2o.
1. Toth Zoltan "a semnalat şi o excepţie:
Despărţământul ASTRA Mureş... Ei n-au năvă
lit in casă prin dărâmarea uşilor, dovadă fiind
subiectele cumpătate ale prelegerilor, metoda
de lucru, tonul moderat şi nu alarmant. Planul
cămi.in de adivita!e l-a FntocmJt prolesorui cu
mare experienţă, din T�rgu-Mureş, Ion
8ozdog" 21. Cartea se voia în fapt, o justifica-

fără transport din cariera oraşului, care se va
folosi pentru repararea /ocâlului propriu" 24.

În anul 1938, Cooperativa "Izvorul" a per
sonalului Fabricii de Tutun solicită autorizatie
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Contribuţii documentare privind activitatea Despărţământului ASTRA Treiscaune . . .
adunarea de organizare a noului despărţă
mânt pentru plasa Cristur. . . la care au parti
cipat cea mai mare parte a Românilor din
Cristur, preoţi, Învăţători, ţărani din comune
le vecine şi alţi oaspeţi, intre care se numără
şi d-na Viorica Timotei Popovici, din Sibiu,
fiind prezidată de dl. I. Neagoe, conferenţia
"
rul Asociaţiunii lO. Din iniţiativa Astrei judeţe

au luat parte la această
conferinţă d-nii Insp. Gen. Ţeposu, Director
gen. Ionescu şi Director gen. Al Of. De
Statistică Dr. Sabin Manui/ă. Fiecare despăr
ţământ şi-a expus cu acest prilej programul
de lucru, posibilităţile lui de realizare. Sub
indrumarea d-lui Iuliu Mo/dovan, Preşedintele
Astrei s-a căutat ca acest program să fie inca
drat in planul general al Asociaţiunii şi armo
nizat cu programul de lucru al guvernului.
Cea mai mare parte dintre promisiunile făcu
te au fost duse la bun sfârşit" 1s.
tul general

ne s-au ţinut conferinţe la Voşlobeni, Livezi şi
Ghimeş, precum şi serbări, cu ocazia zilelor
de 24 ianuarie, 10 mai şi 1 decembrie, cu

"care ocazie Astra a colaborat cu şcoala
medie de fete din localitate şi coruri de copii
de şcoale primare de stat" 11, Peste doi ani,
despărţământul cuprindea 56 de comune, din
care două comune urbane şi 54 rurale, apar

În intreaga perioadă interbelică, sprijinul
dat de Asociaţiune românilor din zona secui
zată se inscrie intr-un plan mai larg de ajuto
"
rare a românilor din "zonele primejduite - în
care erau cuprinse şi sudul Basarabiei şi
Dobrogea -, regiuni unde deznaţionalizarea
populaţiei româneşti a continuat - pe cale
paşnică - după naşterea României Mari.
Reinvierea Astrei in Arcul Intracarpatic
demonstra, odată în plus, necesitatea activi
tăţilor specifice Asociaţiu nii intr-un spaţiu în
care "timorarea populaţiei locale atâta amar

ţinând celor patru plase din judeţ. Pe lângă
cel din Miercurea-Ciuc, mai era despărţământ
în Sânmartin şi trei subcentre la Voşlobeni,
Frumoasa şi Ghimeş-Făget, înfiinţate !a 1
ianuarie 1926. Î n toate cele cinci localităţi
enumerate, existau şi biblioteci poporale12.
Un alt despărţământ central judeţean era
cel de la Odorhei, care cuprindea, în anul
1927, 27 de comune, şi al cărui preşedinte
era protopopul Iuliu Laslo. Activitatea despăr
ţământului s-a rema rcat prin promovarea
unei strânse colaborări cu liceul de stat din
localitate, în organizarea conferinţelor cu oca
zia serbărilor naţionale, şi prezentarea unor
piese de teatru cum au fost: "Înşiră-te
"
Mărgărite de V. Eftimiu, "Fântâna Blanduziei "
"
de V. Alecsandri şi "Romanţioşii de Rostand.
O activitate rodnică a desfăşurat şi nou înfiin
ţatul despărţământ de plasă Ocland, din des
părţământul central judeţean Odorhei, con
dus de dr. Macedon Cionca care a reuşit ,,să

de timp şi politica de deznaţionalizare forţată,
explicau unele reacţii inhibatoriJ16. După
reactivarea despărţămintelor centrale judeţe
ne Treiscaune, Miercurea Ciuc şi Odorhei, cu
toate greutăţile intâmpinate, asistăm la o
adevărată renaştere naţională. Asociaţiunea a
Înfiinţat noi biblioteci poporale şi revigorat
activitatea celor existente, a organizat confe
rinţe şi prelegeri, şcoli ţărăneşti, cursuri de
alfabetizare, coruri săteşti, echipe de teatru,
şezători literare, expoziţii etnografice şi alte
activităţi artistice şi sportive'� Toate acestea
au contribuit la "Îmbogăţirea vieţii spirituale a
locuitorilor. . ., la păstrarea nestinsă a flăcării
demnităţii naţionale'� Astra devenind, după
cum scria T. Cipariu, un adevărat "reazim al
naţionalităţii" 11.

înfiinţeze "cercuri culturale " in comunele:
Băţanii Mici, Brăduţ, Vârghiş, Jimbor, Mereşti,
Lueta, Mărtiniş, A/dea, . . . unde s-au prezentat
serate literare şi religioase la care au partici
pat "delegaţi de la despărţământ În frunte cu
"
preşedintele 13 .
Alături de aceste despărţăminte, la 1
noiembrie 1934, s-a înfiinţat şi despărţă

Pentru materializarea obiectivelor propuse
pe linia promovării culturii româneşti in zona
secuizată, Adunarea Generală a Asociaţiunii
din anul 193 1 a avut loc la Sfântu Gheorghe.
Cu acest prilej s-a ţinut şi şedinţa festivă a
Secţiilor Literare şi Ştiinţifice ale Asociaţiunii,
în care profesorul Sabin Opreanu, membru al
Secţiunii Etnografice, a prezentat lucrarea

mântul de plasă Gheorgheni-Ciuc, condus de
Teodor Chindea, a cărui activitate s-a eviden
ţiat prin organizarea, la Gheorgheni, a unei
şcoli ţărăneşti pentru bărbaţi, cu 14 cursanţi,

şi

t si..i5ţ�iii..ite

i
l� confe ri n e
publicului românesc al localităţilor14•
pr n ce l e

La

iri

-

"TiFlUtul s�mi/or': ttudiu "fJeODrsfic, Otologic;

f:��

şi etnografic al acestui ţinut, referitor la origi

nea

9 septembrie 1 937, preşedinţii despăr

secuilor,

raporturile

lor

cu românii".

Volumul făcea parte dintr-o suită de lucrări
având ca temă Istoria Românilor din Arc u l
Intracarpatic, a p ă rute din initiativa marelui
istoric Nicolae Iorga ls,

tămintelor l rescaune, Cluc: şi Odorhel au lu at

parte la conferinţa de la Braşov organizată de

conducerea centrală a Astrei. " Pe lângă pre
şedinţii despărţămintelor se ara lă în rapor-
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marelui nostru rege espresiunea sufletelor
noastre ale tuturor şi cu toţii Îi promitem, că
intotdeauna Tronul ne va fi ţinta şi pentru
paza lui suntem gata oricând a ne jertfi'�
b) D-lui Şef al Resortului Cultelor, Sibiu:
" Ţinuturile Treiscaune sunt acelea, cari au
indurat mai mult de pe urmele asupritorilor,
pe cari vitregia soartei ni-i dau ca stăpân.
Mare parte din Românii acestor ţinuturi şi-au
pierdut limba noastră românească. Pentru
repararea acestei pierderi ne-am intrunit
astăzi În Sf. Gheorghe, in mare adunare, ca
să reorganizăm Asociaţia Transilvană pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului
Român. Cu această ocazie Vă adresăm
Domnule Şef prinosul simţăminte/ar noastre':
c) Nicolae Iorga, profesor universitar,
Bucureşti :
"Românii din Săcuime - doritori de muncă
pentru răspândirea scrisului românesc până şi
in cea mai ascunsă colibă - văzându-se pen
tru Întâia oară adunaţi liberi şi nestânjeniţi, ca
să reorganizeze Despărţământul Treiscaune
al Asociaţiei transilvane pentru literatura şi
cultura poporului român, se cugetă cu adânc
devotament şi cu dragoste la Dv. apostolul
muncii şi trezirii prin lumină a sufletului româ
nesc. Vom merge Înainte pe calea indicată de
o-voastră':
La finalul şedinţei se propune "o comisie de
candidare pentru alegerea comitetului des
părţământului formată din D-ii: 1. Niculae
Râmbeţiu, primpr. 2. Ioanichie Mareş, not.
Serd. Orf., 3. Ioan Toma, preot, 4. Victor
Ţărean, dir. Financ. 5. Moise Grecian, preot,
pentru despărţământul Înfiinţat respectiv
reorganizat, iar rezultatele să se comunice în
vre-o gazetă din apropiere " 6.
La 5 iunie 1922, s-a înfiinţat Despărţă
mântul Central Judeţean Miercurea-Ciuc, care
cuprindea "comunele judeţului, cu excepţia a
nouă comune, care formează Despărţământul
Giurgeu, şi avea in subordine alte opt des
părţăminte, organizate În opt localităţi, prin
tre care şi Topliţa - care a făcut parte din
Despărţământul Reghin până la 1918" 7. La
înfiinţare, noul despărţământ, avea doi
membri fondatori, 18 membri pe viaţă şi 24
de membri activie. În anii următori, numărul
acestora va fi variabil: 49 în 1923; 50 în 1924;
45 în 1927; 40 in 1929; 21 în 1932; 30 în
1935; 3 1 în 19409.
În anul 1924, Despărţământul Central

s-a desfăşurat in staţiunea Vâlcele, la 2 au
gust 1874, cea din 28 iulie 1893, ce a avut loc
in staţiunea Covasna, cea a Despărţământului
Reghin, din 2 august 1 9 1 1, de la Topliţa
"unde au participat un număr mare de inte
lectuali din intreaga Transilvanie, fiind una
din cele mai grandioase manifestări de acest
fel organizate de despărţământul amintit'' 4,
precum şi adunarea generală a Despărţămân
tului Braşov, care s-a desfăşurat la agentura
Araci, in 29 iunie 1913, la care presa braşo
veană aducea deosebite elogii preşedintelui şi
membrilor săi: "Onoare ţie părinte Aurel Nistor,
om harnic, priceput şi cu tragere de inimă pen
tru poporul de sub păstorirea ta şi laudă vouă
ţărani şi femei arpătăcene, cari, deşi lipsiţi de
şcoala dulce românească, n-aţi incetat o clipă
măcar să ţineţi cu dragoste şi insufleţire la
limba, legea şi cartea românească" S.
De fado şi de jure, activităţile ASTRE!, în anii
războiului, au fost interzise de autorităţile
ungureşti. La sfârşitul războiului de întregire
naţională şi după Marea Unire de la 1
Decembrie 1918, despărţămintele Astrei au
fost reorganizate. Astfel, din despărţământul
Treiscaune-Ciuc se vor forma despărţăminte
centrale la nivel fiecărui judeţ.
În judeţul Treiscaune, activitatea este
reluată, la 28 februarie 1919, prin şedinţa de
reorganizare a Despărţământului Asociaţiunii,
care a avut loc în sala festivă a Prefecturii din
Sfântu Gheorghe. La şedinţă au participat
prefectul Judeţului Treiscaune, Dr. Nicolae
Vecerdea, preotul din Araci, Aurel Nistor, ca
delegat al ASTREI, revizorul şcolar Eugen
Popescu, subprefectul Dr. Victor Roman,
notarul Grigore Păltinean şi alţii. La propune
rea preşedintelui de şedinţă, pr. Aurel Nistor,
s-a hotărât trimiterea a trei telegrame adre
sate M.S. Ferdinand 1, Regele tuturor
românilor, Şefului Resortului Cultelor din
Consiliul Dirigent de la Sibiu (Vasile Goldiş,
până la 15 martie 1919 şi apoi Valer Branişte,
până la dizolvarea Consiliului Dirigent, la 10
aprilie 1920 n.n.), şi profesorului universitar
Nicolae Iorga. Iată conţinutul acestora:
a) M.S. Ferdinand 1, Regele tuturor româ
nilor, Bucureşti :
"Românii jud. Treiscaune intruniţi astăzi, in
Sf. Gheorghe, in mare adunare pentru reor
ganizarea in acest despărţământ al Asociaţiei
transilvane pentru literatura română şi cultu
ra poporului român, Îşi Îndreaptă primul gând
spre făuritorul marelui ideal, spre acela, care
prin sacrificii mari ne-a dezrobit din sela via in
care vitregia soartei ne aruncase. Trimitem

Judeţean Ciuc cuprindea 21 de localităţi din
plasa Ciuc, printre care şi cel de la Cristurul
Secuiesc, und e "pe 21 maiu 1924 s-a ţinut
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CONTRIBUJII �O�UM ENTARE PRIVIND ACTIVITATEA
DESPARJAMANTULUI ASTRA TREISCAUN E,
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU, Praf. Vasile STANCU

Cuvinte cheie: Asociaţia ASTRA, judeţul Treiscaune, cultură românească, perioadă interbelică
Key words: ASTRA Association, Treiscaune county, Romanian cu/ture, interwar period
Abstract

Starting from a better knowledge of a real situation from south east of Transylvania, the ASTRA cultural association
depends of the specific and priorities of every historical age, it has adapted its action programs and the results were
given for the eforts a good run. The role of ASTRA as a cultural and educational focus ring for the living romanians on
a teritory in which "the nationalist policy is deeply hostile", was more obvious than in other parts of Transylvania, it is
written in the old documents and in aur study only from the time between the world wars 1919-1940. The given files
are only a part of the existing files in the created funds of ASTRA and are kept at the National Archives from Sibiu,
Bucharest, Brasov, Mures, Covasna, Harghita a.s.o., which are added to the existing ones in the administrative funds,
religious, cultural, scholar, family a.s.o. and they are waiting to be explored in the view of editing for large monograps
refering to the ASTRA activity in Covasna and Harghita. This comes more for the activity of ASTRA in Seders (small)
region, on behalf of the ethnical hungarian "researchers" came out studies which falsifies the historical truth.

Asociaţiunea a fost prezentă în partea de
sud-est a Transilvaniei încă de la înfiinţarea
sa, în anul 1861, prin activitatea desfăşurată
de cunoscutul cărturar braşovean şi luptător
pentru emanciparea românilor, protopopul
Ioan Petric, care în acelaşi an, a fost ales în
fruntea protopopiatului Treiscaune. Această
afirmaţie este confirmată de "Conspectul des

specificul şi priorităţile fiecărei perioade isto
rice, şi-a adaptat programele sale de acţiune,
iar rezultatele au fost pe măsura eforturilor
depuse. Până la Marea Unire, în condiţiile
intensificării procesului de deznaţionalizare a
românilor din sud-estul Transilvaniei, ASTRA a
acţionat cu înţelepciune, curaj şi demnitate,
sprijinind, în primul rând, biserica şi şcoala
confesională, cele două instituţii fundamen
tale ce au asigurat păstrarea identităţii
naţionale, culturale şi religioase.
Prezenţa în localităţile Arcului Intracarpatic
a corifeilor mişcării astriste, atât cu ocazia
conferinţelor, dar şi la odihnă şi tratament în
cunoscutele staţiuni balneare Vâlcele,
Covasna, Malnaş, Tuşnad-Băi şi Borsec, înfiin
ţarea bibliotecilor poporale, circulaţia cărţilor
şi a publicaţiilor editate de ASTRA, vecinăta
tea şi legăturile permanente cu Moldova,
Muntenia şi puternicul centru cultural şi eco
nomic al Braşovului, au ţinut trează flacăra
speranţei în izbânda idealurilor neamului
românesc, împreună cu satisfacţia conferită
de sentimentul solidarităţii fraţi lor întru
credinţă şi neam.
Rolul ASTRE!, ca "focar de cultură şi edu
"
caţie pentru românii trăitori într-un spaţiu
în care "politica naţionalistă profund duşmă

pre P T Domnii membri fondatori, ordinari şi
onorari ai Asociaţiunii transilvane române
pentru literatura română şi cultura poporului
"
român unde aflăm, alături de protopopii Ioan

Petric şi Ioan Moga din Vâlcele, pe preoţii
ortodocşi din Breţcu, Întorsura Buzăului,
Poiana Sărată, Zagon, Ozun, Sfâ ntu
Gheorghe, Valea Mare, Dobârlău, Chichiş,
Măgheruş, Vârghiş, Topliţa, cât şi pe negus
torii din Tulgheş şi Tg. Secuiescl.
La înfiinţarea despărţămintelor în zona
Arcului Intracarpatic, a luat naştere Despărţă
mântul Braşov-Treiscaune, care a funcţionat
între anii 1870-1900, avându-1 ca preşedinte
pe Ioan Petric, urmat de Andrei Bârseanu şi
Nicolae Bogdan. La 1900, Treiscaune se
desprinde de despărţământul braşovean,
formând despărţământul Treiscaune-Ciuc,
care funcţionează până în 1916, sub preşe
dinţia preoţilor Dimitrie Coltofeanu şi

noasă " era mult mai evidentă decât în a lte
zone ale Transilvaniei, este redat de docu
mentele vremii3. Ad u nă ri l e genera l e ale des
părţăm i ntelor, ţinute confo rm practicii astriste
în diferite localit�ţi, erau adevărate eveni
mente culturale. Aşa a fost adunarea gene
rală a Despărţ�mântului Braşov-Treiscaune ce

Constantin Dimian, d ar, din care se desprinde
în anul 1908 agcntura Araci, care revine la
despărţământul Braşov, şi la 1912 despărţă
mântul Giurgeu, înfiinţat de Octavia n Codru
Tăsl�uanu2.
Pornind de la o bună cunoaştere a situati ei
concrete din zon�, Asociaţl u nca , în funcţie de
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Cărturarul Vasile Netea şi istoricul bisericesc Ioan Lupaş
acceptat, şi astfel, timp de câteva săptămâni,
am lucrat in această comisie Împreună cu
Zenovie Păclişan. Începând din anul 1 942, in
urma propunerilor comisiei, conţinutul
manualelor noastre s-a schimbat, istoria
Transilvaniei primindu-şi in toate scrierile
"
didactice locul meritat 3.
Iată ce mai spune Vasile Netea în alt loc
din "Memorii ": " Frate de cruce cu inviforatul
cântăreţ al pătimirii noastre, Octavian Goga,
stâlp al generaţiei Luceafărului, având un
condei pe cât de iscusit, tot pe atât de ener
gic În a combate provocările şi mistificările
diferiţi/ar istorici, ziarişti şi politicieni şovinişti,
Ioan Lupaş a dat nenumărate şi crâncene
lovituri politicii statului opresor, pregătind
astfel ziua cea mare a Unirii tuturor români
lor. Alături de fulgerele din cântarea lui
Octavian Goga, articolele şi studiile lui Ioan
Lupaş, Împreună cu loviturile necruţătoare ale
tuturor celorlalţi luptători transilvăneni, înte
meiaţi pe dreptatea neamului românesc, au
fost târnăcoapele care au izbit de moarte
"
şubredele temelii ale stăpânirii străine 4. Şi
multe alte cuvinte elogioase are cărturarul
mureşean Vasile Netea în "Memoriile" sale,
precum şi în alte studii de-ale sale, la adresa
ilustrului său dascăl, personalitate multiplă a
culturii româneşti, Ioan Lupaş.
Istoric, publicist, preot, profesor, academi
cian şi luptător transilvănean, iată drumurile
pe care a păşit cu demnitate Ioan Lupaş,
punând la temelia credinţei ştiinţa şi la teme
lia ştiinţei credinţa, îngemănări rodnice şi
valoroase, transplantate şi în sufletele elevi
lor, studentilor şi credincioşilor săi.

Atunci am văzut pentru întâia oară un
cadavru îmbălsămat, Goga păstrându-şi
neatinse toate trăsăturile feţii şi chiar
"
culoarea obrajilor 2 .
De asemenea, menţionăm faptul că, în
1945, Lupaş avea să fie raportorul cărţii lui
Netea, intitulată: De la Petru Maior la O. Goga
- studii şi evocări istorice - prezentată la unul
din premiile Academiei Române. În urma
raportului său, s-a acordat lui Netea premiul
statului, "Gheorghe Asachi ".
Se cuvine să amintim câteva lucruri despre
studiul lui Vasile Netea intitulat: Este istoria
Transilvaniei un studiu inutil? Iată ce spune
Netea referitor la acesta: "Studiul menţionat
era continuarea unei conferinţe rostite la Cluj
de către istoricul Ioan Lupaş prin care acesta
arătase lipsa de atenţie a unor manuale licea
le faţă de istoria Transilvaniei. Continuând
firul gândirii şi al cercetărilor lui Lupaş, eu am
Întreprins o investigaţie asupra manualelor de
curs primar, demonstrând lacunele descope
rite În acestea şi dând totodată un proiect
pentru o nouă programă analitică. La indem
nul lui Ioan Lupaş, am editat studiul şi intr-o
broşură aparte, pe care am publicat-o fără
întârziere, având in frunte o scrisoare a fos
tului meu profesor de la Cluj. Peste câteva
luni, in urma rebeliunii, legionarii fiind înde
părtaţi de la putere, eram invitat la Minister
de către directorul general al invăţământului
primar şi normal primar, profesorul Radu
Petru, pentru a fi intrebat dacă aş consimţi să
intru in comisia nou infiinţată pentru revizui
rea manualelor, studiul meu fiind considerat
ca un studiu de bază al acestei comisii. Am

Note
3. Ibidem, p. 118-119.
4. Ibidem, p. 266-267.

1. Vasile Netea, Ioan Lupaş, publicat în ,,Studii,
Revistă de istorie", tomul 20, 1967, nr. 5, p. 1067-1069.
2. Idem, Memorii, Editura Nico, Târgu Mureş, 2010,
p. 96.
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Tribuna, Românul (Arad), Neamul românesc,
Convorbiri literare (Bucureşti), Viaţa româ
nească (Iaşi), Junimea literară (Cernăuţi),
Societatea de mÎine (Cluj) etc. Timp de 15 ani
a redactat Anuarul Institutului de Istorie
Naţională din Cluj.
Primul său articol a apărut În anul 1901,
infăţişând semnificaţia istorică a lui Petru
Maior, a cărui ideologie patriotică o continua.
În anii următori, se va consacra studierii
activităţii altor protagonişti transilvăneni George Bariţiu, George Lazăr, Avram Iancu,
Ioan Piuaru Molnar, Andrei Mureşeanu,
Nicolae Popea, Ion Micu Moldoveanu - oprin
du-se apoi, mai indelungat, asupra vieţii şi
activităţii mitropo/itului Andrei Şaguna.
Numeroase alte articole au fost destinate
apărării limbii şi şcolii poporului român faţă de
politica de deznaţionalizare urmărită de
guvernele reacţionare de la Budapesta, şi de
relevare a originalităţii şi caracterului umanist
al culturii româneşti. Articolele lui Ioan Lupaş,
versurile lui Octavian Goga, nuvelele şi poves
tirile lui Ion Agârbiceanu au constituit, inainte
de Unirea din 1 918, manifestaţii dintre cele
mai viguroase ale spiritului şi speranţelor
româneşti transilvănene'�
Cărturarul Vasile Netea mai adaugă faptul
că: "o largă atenţie a acordat Ioan Lupaş stu
dierii originilor şi dezvoltării voievodatului
transilvan, răscoalelor ţărăneşti din 1437,
1514, 1784, revoluţiei din 1848 şi luptelor
pentru unitatea naţională, aducând contribu
ţii şi interpretări noi, originale, la cunoaşterea
şi aprecierea acestor mari capitole ale istoriei
româneşti. Concepând istoria Transilvaniei ca
o parte integrantă a istoriei generale a româ
nilor, 1. Lupaş a subliniat cu iscusinţă şi fer
mitate permanentele legături economice, cul
turale şi politice ce au existat intre românii de
pe ambele versante ale Carpaţilor - legături
care au sfârşit prin a impune constituirea sta
tului naţional român unitar. Urmărind proce
sul istoric care a determinat realizarea unită
ţii noastre politice, I. Lupaş afirma in 1937, in
prefata uneia din lucrările sale: " Unirea naţio
nală politică de la anu/ 1918 nu se cuvine să
fie Înfăţişată, nici măcar in parte, ca un dar
coborât asupra neamului românesc din incre
derea şi din simpatia lumii civilizate, nici ca o
alcătuire intâmplătoare, răsărită din greşelile
duşmanilor de veacuri. Chiar dacă asemenea
greşeli nu s-ar fi săvârşit niciodată asupra
românilor subjugaţ;.. . stăpâniriie nedrepte ar
fi trebuit să se desumfle şi micşoreze indată
ce dreptul tuturor popoarelor de a-şi croi

soarta după buna lor pricepere a izbutit a se
Înălţa la treapta de putere hotărâtoare În
noua Întocmire a aşezământului de pace
european '�
Cităm câteva din şirul numeroaselor sale
lucrări: Mitropolitul Andrei Şaguna ( 1909);
Contribuţiuni la istoria ziaristicei româneşti
ardelene ( 1926); Cronicari şi istorici români
din Transilvania ( 1934); Răscoala ţăranilor
din Transilvania ( 1934); Paralelism istoric
(1937); Istoria Unirii românilor (1937);
Documente transilvane (1940); Studii, confe
rinţe, şi comunicări istorice (5 volume,
1928-1945), Zur Geschichte der Rumanen
(1943). Apărător îndrăzneţ al ţărănimii asu
prite, în 1907, Ioan Lupaş, ca şi N. Iorga, s-a
solidarizat cu răscoala ţăranilor din vechea
Românie, fiind condamnat la închisoare ca
instigator pentru articolul Toate plugurile
umblă, publicat în revista "Ţara noastră" de la
Sibiu.
Tot Vasile Netea mai spune că: "o bună
parte din activitatea sa culturală destinată
luminării ţărănimii s-a desfăşurat În cadrele
"Asociaţiunii pentru literatura şi cultura popo
rului român'� În colecţia căreia a publicat
Însemnate scrieri alcătuite intr-un neaoş grai
popular.
Prin patriotismul său neşovăitor, prin lar
gile sale vederi sodale, prin exemplara sa
putere de muncă şi prin contribuţia adusă la
dezvoltarea ştiinţei istoriei şi culturii poporului
român, Ioan Lupaş a inscris În istoriografia
română o pagină de netăgăduită importanţă'1..
Trebuie să ne referim şi la modul în care
personalitatea lui Ioan Lupaş este reflectată
în "Memoriile" lui Vasile Netea. Putem afirma
astfel că Netea 1-a respectat enorm şi 1-a
apreciat în mod deosebit pe cel care a fost
dascălul său, profesorul Ioan Lupaş, drept
dovadă fiind faptul că Netea îl evocă de-a
dreptul pe ilustrul său dascăl în "Memoriile"
sale. Netea îl aminteşte pe Lupaş în "Memorii "
de peste 50 de ori, îi acordă spaţii importan
te, pagini întregi, în care evocă pe larg perso
nalitatea ilustrului său dascăl, Ioan Lupaş.
Menţionăm, de asemenea, faptul că, la Cluj,
Netea 1-a avut ca profesor pe Ioan Lupaş,
cărturarul mureşean bucurându-se enorm să
audieze cursurile acestui mare dascăl.
Tot din " Memoriile" lui Netea aflăm că: "În
primăvara anului 1 940, când se Împlineau doi
ani de la moartea lui Octavian Goga, Lupaş,
fiind unul din cei mai apropiaţi prieten/ al săi,
/-am Însoţit până la Ciucea, pe Valea Crişului
"iute'� unde se afla mormântul poetului.
216

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Cărturarul Vasile Netea şi istoricul bisericesc Ioan Lupaş
şi-a luat bacalaureatul. În toamna aceluiaşi
an, s-a inscris la Universitatea din Budapesta,
luându-şi, În 1 904, doctoratul in istorie, cu
menţiunea "magna cum laude'� Pentru com
pletarea pregătirii ştiinţifice, cu ajutorul unei
burse acordate de societatea Transilvania
din Bucureşti, a luat apoi drumul Berlinului,
iar În primăvara anului 1905 a făcut o călăto
rie de studii in Italia.
Ca student la Budapesta, alături de O.
Goga, A.P. Bănuţ, Alexandru Ciura ş.a., Ioan
Lupaş a fost unul din Întemeietorii marii revis
te literare Luceafărul.
În toamna anului 1905, a fost numit profe
sor de istoria românilor la seminarul din Sibiu,
iar in 1909 protopop la Sălişte şi inspector al
şcolilor ortodoxe din eparhia Sibiului.
În 1910, În urma activităţii ştiinţifice desfă
şurate, a fost ales membru corespondent al
Academiei Române din Bucureşti, iar in 1916
membru activ. La inceputul anului 1 919, după
realizarea unităţii naţionale, a fost numit pro
fesor la Universitatea din Cluj unde, la cate
dra de istorie modernă a românilor, a func
ţionat până la pensionare (1945). În toţi
aceşti ani a deţinut, Împreună cu Alexandru
Lapedatu, şi calitatea de director al Institu
tului de Istorie Naţională din Cluj, in cadrul
căruia s-au format generaţiile de istorici tran
silvăneni din perioada interbelică. În 1942, cu
prilejul implinirii vârstei de 60 de ani, profe
sorii de la Universitatea din Cluj, cu o Întâr
"
ziere de doi ani, determinată de "diktatul de
la Viena, i-au consacrat un strălucit volum
omagia/ cuprinzând, alături de studiile de
specialitate, numeroase amintiri şi referinţe
bio-bibliografice, iar Academia Română, la 29
octombrie 1943, 1-a sărbătorit intr-o ş_edinţă
publică. La 30 iunie 1967, Ministerul Învăţă
mântului i-a conferit inaltul titlu de profesor
emerit':
Spune in continuare Vasile Netea că: "În
timpul indelungatei sale existente, Ioan
Lupaş a Îmbrăţişat numeroase şi adânci
domenii de activitate, relevându-se deopo
trivă ca om de ştiinţă, publicist, conferenţiar
şi luptător pentru progresul social al maselor
şi pentru desăvârşirea unităţii naţionale a
poporului român. Numărul volumelor şi
manualelor publicate de 1. Lupaş se ridică la
peste 80, iar al articolelor şi recenzlflor la
peste 1000. A colaborat, pân� in 1 918, la cele

Gherasim Adamovici şi Ioan Bob la Curtea din
Viena În anul 1 792, Sibiu, 1912; Principele
ardelean Acaţiu Barciai şi mitropolitul Sava
Brancovici, 1658-1661; Contribuţiuni la isto
ria românilor ardeleni, 1 78D-1792. Cu 84
acte şi documente inedite; Episcopul Vasile
Moga şi profesorul Gheorghe Lazăr, Din isto
ricul ziaristicii româneşti, Arad, 19 16;
Luptători pentru lumină, Arad, 1916; 12 peţi
tori ai Episcopiei transilvane vacante de la
1 796 la 1810, Bucureşti, 1916; Nicolae Popea
şi Ioan Micu Moldovan. Discurs de recepţie la
Academia Română, Bucureşti, 1920. În 1918
şi-a tipărit lecţiile ţinute la Sibiu, sub titlul
Istoria bisericească a românilor ardeleni. Are
o lucrare închinată localităţii sale natale
Sălişte, intitulată Câteva pagini din trecutul
comunei Sălişte. Schiţă istorică, Sibiu, 1903.
Ca protopop în Sălişte, de la 1909 până la
1919, şi-a îmbărbătat credincioşii prin cuvân
tări bisericeşti şi naţionale, tipărite în seria
"Biblioteca Şaguna" cu titlul Mângâiaţi popo
rul, având bucuria să le vestească, "la plini
"
rea vremii şi mult aşteptata unire a tuturor
românilor. A mai publicat o Carte de istorie
bisericească ilustrată, Bucureşti, 1933; un
manual de Istoria Bisericii Române, Craiova,
1944. De asemenea, activitatea publicistică a
istoricului Ioan Lupaş este impresionantă.
Aproape o mie de studii şi articole cu caracter
istoric a publicat în zeci de periodice, dintre
care menţionăm câteva ale Bisericii : Revista
Teologică, Telegraful Român, Biserica
Ortodoxă Română, Renaşterea etc. Multe din
studiile sale de istorie bisericească sunt
cuprinse în cele cinci volume de Studii, confe
rinţe şi comunicări istorice. Istoricul Ioan
Lupaş a trecut la cele veşnice la 3 iulie 1967,
la Bucureşti şi a fost înmormântat la Cernica.
Iată cum îl descrie Vasile Netea pe ilustrul
cărturar Ioan Lupaş:
"La 3 iulie 1 967, a Încetat din viaţă istoricul
IOAN LUPAŞ, fost profesor la Universitatea
din Cluj şi membru al Academiei Române. Cu
el dispare, ca dintr-o pădure rărită, ultimul
reprezentant al marii generaţii de cărturari
transilvăneni - Gh. Bogdan Duică, Sextil
Puşcariu, Al. Lapedatu, N. Drăganu, Silviu
Dragomir - care cu arma ştiinţei şi-au legat
numele de eroica luptă a desăvârşirii unităţii
politice a poporului rom�n. Ioan Lupaş s-a
ntJscut la 9 august 1880 in comuna stJI/şte din

mai cunoscute periodice, atât din Transil
vania, cât şi din vechea ţară: Telegraful
român, LuceafJrul, Ţara noastră, Transil

apropierea Sibiului. Părinţii săi

- Marina şi
vechi familii de oieri.
A urmat cursurlfe şcolii primare in Si111şte, Iar
pe cele liceale la Sibiu şi Braşov, unde În 1899

Toma

- descindeau din

--

vania (Sibiu), Gazeta Transilvaniei (Braşov),
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şind ca cel dintâi eminent din seria acelui an.
Studiile universitare, începute in pragul unui
veac nou, le-a urmat la Universitatea din
Budapesta, având ca specialitate: istoria şi
limba latină, iar după obţinerea diplomei de
doctor a plecat cu Goga la Universitatea din
Berlin şi de aici, tot împreună, în_tr-o călătorie
de studii in Italia de Nord.
A fost apoi profesor de Istorie bisericească
şi Istoria românilor la Institutul teologic-peda
gogic "Andreian " din Sibiu ( 1 905-1909).
Catedra ce i s-a oferit la Institutul "Andreian "
din Sibiu in 1905 a fost deci o consecinţă
firească a activităţii de până atunci. A fost
primul caz de abatere de la tradiţia seculară a
acestei şcoli, ai cărei profesori trebuiau să fie
totdeauna şi absolvenţi de teologie. Cu Ioan
Lupaş s-a făcut excepţie, el fiind numai
"doctor în filosofie", la numire i s-a pus însă
condiţia să urmeze cursurile de teologie şi să
dea toate examenele. Astfel ajunse Ioan
Lupaş la începutul carierei sale didactice să
fie propriul său elev. Cu prilejul examenelor
de sfârşit de an din materia predată de
dânsul era chestionat de către asesorul
consisi:orial Matei Voileanu, un cunoscut cer
cetător in domeniul trecutului transilvan. În
1907, Lupaş a fost închis la Seghedin timp de
trei luni, iar în anul următor a fost silit să se
retragă din învăţământ, fiind numit preot
paroh şi "administrator protopopesc" in
Sălişte, iar în 1910 ales protopop, concomi
tent a funcţionat şi ca "inspector" al şcolil�r
primare ortodoxe din protopopiatul Sălişte. In
1916/1917 a avut domiciliu forţat în judeţul
Şopron, în Ungaria şi în Budapesta. A militat
pentru unirea Transilvaniei cu vechea
Românie, fiind delegat la Marea Adunare de
la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918, membru
în "Marele Sfat al naţiunii române" şi secretar
general al "Resortului Culte şi Instrucţiune
Publică " din Consiliul Dirigent; deputat al
Săliştei în primul parlament al României intre
gite. Din toamna anului 1919, este profesor
titular la catedra de Istorie modernă a româ
nilor şi Istoria Transilvaniei la Facultatea de
litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj, la
care a funcţionat până la pensionare, în 1946,
formând numeroşi profesori şi cercetători; in
mai mulţi ani şcolari a predat Istoria Bisericii
Române la Academia teologică din Cluj. Din
1914 a fost membru corespondent, iar din
1916 membru activ al Academiei Române,
mai târziu este preşedinte al secţiei istorice a
Academiei (1932-1935); membru in comitetul

Astrei; fondator şi codirector al "Institutului
de Istorie Naţională " din Cluj, publicând cele
zece "Anuare" ale acestuia. A fost deputat în
mai multe legislaturi, ministru al Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale, apoi al Cultelor şi Artelor;
din cauza activităţii sale politice, a fost închis
mai mulţi ani la Sighet din dispoziţia autorită
ţilor comuniste. De asemenea, a fost membru
în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei
Sibiului şi in Congresul Naţional Bisericesc al
Mitropoliei Ardealului, iar după 1921 membru
in Adunarea eparhială a Episcopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului şi în Congresul Naţional
Bisericesc din Bucureşti; delegat la Congresul
ecumenic de la Stockholm din 1925.
În Transilvania, la inceputul secolului al XX
lea şi apoi în perioada interbelică, studiile de
istorie bisericească au cunoscut o perioadă de
înflorire, datorită, în special, activităţii istori
cului Ioan Lupaş. Nicolae Iorga spunea că
Ioan Lupaş este "cel mai bun scriitor istoric
din tânăra generaţie ardeleană'� Pe drept
cuvânt, Lupaş este unul dintre cei mai mari
istorici bisericeşti ai secolului al XX-lea.
Vom deschide şirul lucrărilor sale de istorie
bisericească, bineînţeles, cu teza sa de docto
rat, cu titlul Biserica ortodoxă din Transilvania
şi unirea religioasă din veacul al XVIII-/ea, în
limba maghiară, la Budapesta în 1904. Ioan
Lupaş este biograf al uneia dintre cele mai
reprezentative personalităţi bisericeşti din
Transilvania, M itropolitul Andrei Şaguna,
căruia i-a închinat mai multe lucrări, cum ar
fi : Mitropolitul Andrei Şaguna. Scriere come
morativă la serbarea centenară a naşterii lui,
Sibiu 1909; Viaţa şi faptele lui Andrei Şaguna,
mitropolitul Transilvaniei, Bucureşti, 1913;
Mitropolitul Andrei Şaguna, Sibiu, 1921;
Andrei Şaguna şi conducătorii "Asociaţiei
transilvane " (1861-1922), Bucureşti, 1923;
Contribuţii la istoria culturală şi politică a epo
cii lui Şaguna, . menţionăm de asemenea o
lucrare închinată mamei marelui mitropolit,
lucrare intitulată Viaţa unei mame credin
cioase: Anastasia Şaguna, Sibiu, 1912. Din
expunerile lui Ioan Lupaş asupra activităţii
marelui mitropolit Andrei Şaguna, se desprin
de constatarea că el a fost una dintre cele
mai proeminente personalităţi din trecutul
Bisericii noastre. Alte lucrări ale lui Lupaş se
referă la viaţa bisericească a românilor
transilvăneni mai ales în secolul al XVIII-lea,
precum şi la unii ierarhi de seamă ai Bisericii
noastre. Amintim aici: Şovinismul confesional
..

În istoriografia româneasc� ardelean�. Studiu
critic,

central şi preşedinte al secţiei istorice a

Sibiu,
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Cărturarul Vasile Netea şi istoricul bisericesc Ioan Lupaş
Netea se distinge clar patriotismul său, numă
rându-se printre cei care au militat şi luptat
pe toate căile pentru libertatea poporului
român, pentru integritatea teritorială a
României, din activitatea sa reiese clar
dorinţa de linişte şi pace care trebuie să dom
nească între toţi românii. Vasile Netea se
dovedeşte a fi un patriot desăvârşit, acest
lucru rezultând mai ales din scrierile sale.
Într-un mod original prezintă Vasile Netea
ideea unităţii naţionale, idee care este pre
zentă în fiecare moment al istoriei, tot timpul
militându-se pentru realizarea acestui mare
ideal al tuturor românilor de pretutindeni.
Marea Unire - spune Vasile Netea - nu a fost
rezultatul unei conjuncturi, după cum nu a
fost opera unui singur partid politic, a unei
singure clase sau pături sociale, ci a fost sco
pul întregii naţiuni române: pentru acest ideal
au acţionat toate forţele poporului român.
Deşi scrise şi rostite în împrejurări diferite,
lucrările şi studiile lui Netea sunt strâns
legate între ele prin firul roşu care le străbate
de la un capăt la altul: ideea originii comune
a tuturor românilor locuitori în Ţara Româ
nească, Moldova şi Transilvania, a continuită
ţii lor neîntrerupte. Această idee a fost timp
de secole ideea fundamentală a tuturor căr
turarilor şi luptătorilor patrioţi din toate ţările
româneşti, ea fiind mărturisită pretutindeni.
Se cuvine să mai amintim şi faptul că sec
torul publicistic al activităţii lui Vasile Netea
este unul bogat şi variat. Netea a întreprins şi
în acest domeniu o activitate titanică, scriind
un număr impresionant de articole de revistă.
Stilul său este unul propriu, original. Opera
aceasta de publicist a lui Vasile Netea se întin
de pe o perioadă de timp foarte îndelungată,
începând din frageda tinereţe şi mergând
până în momentul în care firul vieţii sale s-a
întrerupt. În activitatea publicistică, Netea dă
dovadă de clarviziune şi precizie. Este foarte
documentat de fiecare dată. Cărturarul Vasile
Netea a cultivat, de asemenea şi interviul.
Interviul, de al cărui farmec a fost captivat
încă din adolescenţă Vasile Netea, constituie
una din cele mai spontane şi mai directe şi
totodată una dintre cele mai utilizate forme
de mărturisire publică a unui scriitor, de
informare asupra existenţei, activităţii şi
proiectelor sale.

Cărturarul vasile Netea a fost

şi

ei generale, fără despărţămintele şi fără
cercurile ei culturale, fără publicaţiile şi fără
bibliotecile ei, fără oamenii ei sdraveni,
entuziaşti, buni români şi buni creştini şi tot
pe atât de străluciţi cărturari şi luptători
naţionali, greu ne-am putea îndeplini întreg
progresul cultural al neamului românesc din
Transilvania, care, sub raportul educării şi
instruirii maselor populare, sta adeseori mai
bine decât înşişi fraţii din ţara liberă.
Activitatea şi rezultatele culturale ale Astrei
constituie cea mai frumoasă şi cea mai
trainică biruinţă a strădaniilor intelectualilor
ardeleni de a ridica nivelul satelor noastre şi a
le îndrepta cu hotărâre şi devotament pe căile
culturii şi ale civilizaţiei. De fapt Vasile Netea
are studii intregi, in care elogiază acţiunile
Astrei, al cărui membru marcant a fost şi în
cadrul căreia a desfăşurat o intensă şi presti
gioasă activitate culturală.
Remarcând că opera cărturarului din Deda
Mureşului, Vasile Netea, este de dimensiuni
impresionante, dar in acelaşi timp şi de o cali
tate şi profunzime deosebite; afirmăm că
Vasile Netea acoperă, prin scrisul său, dome
nii foarte importante ale culturii româneşti.
Prin tot ceea ce a scris şi prin conferinţele pe
care le-a susţinut, Netea s-a dovedit a fi un
scriitor foarte profund, dând dovadă de o
seriozitate ireproşabilă de-a lungul întregii
sale cariere. A susţinut şi foarte multe confe
rinţe, remarcându-se ca un adevărat orator,
lucru semnalat indeosebi de cei care I-au
ascultat. Netea a vorbit şi a scris enorm. Se
impune ca un adevărat cărturar al poporului
român. Prin tot ceea ce a făcut, Vasile Netea
a scris o pagină de aur, a insemnat şi înseam
nă pentru istoriografia românească un reper
demn de urmat.
Ne vom referi în continuare la cuvintele
extrem de frumoase pe care cărturarul Vasile
Netea le dedică u nuia dintre cei mai mari
istorici, Ioan Lupaş.
Marele istoric, profesor, om politic, preot,
academician, Ioan Lupaş, s-a născut la 9
august 1880 în Sălişte (jud. Sibiu) ca vlăstar
al unei familii de ţărani, şi-a făcut studiile
primare în comuna natală, iar Liceul la Sibiu
şi apoi studiază la Liceul ortodox "Andrei
Şaguna" din Braşov. Trecerea sa la Braşov,
unde a avut ca profesori, intre alţii, pe Virgil
Oniţiu, pe Va si l e Goldlş şi pe Iosif Blaga, figuri
strălucit e de educatori transilvani, a fost un
m oment de Importanţă decisivă pentru ulte
rioara dezvoltare a sa. Examenul de m atu rita 
te 1-a trecut aici, în i u ni e 1900, 1. Lupaş reu-

un !lustru

reprezentant a l Astrei, atât prin scrisul său cât
ceea ce a întreprins şi prin acţiunile l a
care a luat pa rte Vasile Netea scria despre
Astra, că fără aceasta (Astra), fără a du n ă ri l e

şi pri n

.
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faptul că acest cărturar din Deda Mureşului, şi
el provenind din părinţi ţărani, a fost extrem
de legat de pământul strămoşesc, românesc,
de datinile, tradiţiile, obiceiurile acestui neam
care i-au încântat sufletul în toată viaţa sa, un
loc important ocupând în sufletul lui Vasile
Netea, Valea Mureşului Superior, de unde s-a
ridicat şi a urcat pe piscurile societăţii româ
neşti, dar nicio clipă nu a uitat de unde a ple
cat, totdeauna şi-a întors privirea cu dragos
te în urmă, spre cei care i-au fost atât de
dragi, părinţii, prietenii, cunoscuţii, rudele, el
însuşi fiind foarte bucuros că s-a născut
român, creştin ortodox, pe aceste mirifice
meleaguri mureşene care au primit binecu
vântarea lui Dumnezeu, fiind ocrotite de-a
lungul timpului.
Între preocupările de căpătâi ale lui Vasile
Netea, se numără şi una de maximă impor
tanţă: învăţământul românesc. Vasile Netea
îşi dă seama din plin de importanţa procesu
lui de învăţământ. De învăţământ depinde
viitorul ţării. Învăţătorii erau cei care aveau
rolul principal în formarea oamenilor. De
modul în care sunt formaţi aceşti oameni
depinde felul în care ei vor acţiona mai depar
te în societatea românească şi implicit de
acest lucru depinde şi viitorul ţării. În cadrul
acestui proces de învăţământ, Vasile Netea
surprinde rolul pe care 1-a avut şi n are cartea
ca manifestare şi mărturie permanentă a
culturii şi a unităţii naţionale româneşti. Timp
de secole, pentru toţi călătorii care au străbă
tut pământul românesc, mărturia cea mai la
îndemână -şi totodată cea mai sigură- pentru
a constata şi înregistra romanitatea poporului
român, a fost limba sa vorbită, aceeaşi pe
ambele versante ale Carpaţilor. Se desprinde
cu certitudine o implicare profundă a cărtura
rului Vasile Netea în învăţământul românesc,
atât prin modul său de a activa (a îndeplinit
onorantele funcţii de învăţător şi profesor),
cât şi prin maniera de a scrie, referindu-se în
scrisul său la toate marile realizări şi marile
personalităţi ale invăţătorimii. Vasile Netea,
prin tot ceea ce a făcut, conştientizând din
plin misiunea sa şi rolul pe care îl are dască
lul în societate, a acţionat cu toată puterea sa
intelectuală în sprijinul ideii de culturalizare a
poporului român.
Vasile Netea, prin vasta sa operă, vorbeşte
despre întreaga istorie a poporului român,
analizând toate epocile istoriei noastre, înce
pând de la rolul pe care I-au jucat pe acest
teritoriu strămoşii noştri dacii, continuând
firul istoriei pân� în ziua În care a trăit, fiind

tot timpul extrem de documentat şi de pregă
tit, aşa cum stă în firea unui adevărat cărtu
rar şi istoric. Vasile Netea, în formaţia sa de
istoric, se ocupă de evenimentele majore ale
istoriei noastre, în mod accentuat de cele mai
importante, evocând şi rolul pe care I-au jucat
la momentul respectiv personalităţile vremii.
Evocă revoluţia de la 1848-1849, care prin
rezultatele sale, a scris o frumoasă pagină în
istoria poporului român, croind acestui neam
un drum extrem de luminos în perioada care
a urmat. Istoricul din Deda Mureşului evocă şi
Războiul de Independenţă din 1877, unde
poporul român, luptând până la sacrificiu, a
obţinut ceea ce de mult şi-a dorit: indepen
denţa de stat, fapt care a însemnat enorm în
realizarea marelui ideal al românilor, fiind un
pas mai mult decât hotărâtor în această
privinţă. Netea, pri n scrisul său, evocă
Memorandumul, de asemenea prezintă şi
evenimentele Primului Război Mondial, pentru
ca toate acestea să ducă la realizarea Unirii
celei Mari, a unirii tuturor românilor într-un
singur stat liber şi independent, eveniment
care se regăseşte foarte pe larg în opera
cărturarului Vasile Netea, acesta prezentând
cu de-amănuntul toate aspectele importante
legate de Unirea cea Mare. Cărturarul Vasile
Netea este unul dintre cei mai mari istorici ai
unităţii naţionale a poporului român.
Cărturarul Vasile Netea include în paginile
sale numeroase elogii aduse personalităţilor
importante ale culturii şi ale istoriei poporului
român. Evocă activitatea unor personalităţi
care şi-au adus o contribuţie importantă la
realizarea marilor momente fericite ale
istoriei. De asemenea, vorbeşte în cuvinte
elogioase şi despre unele personalităţi pe
care le-a cunoscut şi cu care a avut relaţii de
prietenie, evocă personalitatea unor oameni
născuţi ca şi el, pe Valea Mureşului, analizea
ză, făcând precizări elogioase, scrisul acestor
oameni. Panoplia de mari personalităţi ale
vieţii culturale, istorice şi sociale, pe care
Vasile Netea le elogiază în mod deosebit, este
foarte vastă. Netea surprinde rolul important
pe care aceste personalităţi I-au jucat în
angrenajul vieţii româneşti pe toate planurile
şi observăm că aceste persoane sunt de
primă mărime, care au avut un rol hotărâtor
la scrierea istoriei noastre, Vasile Netea
acordând fiecăruia meritul care i se cuvine,
scriind cuvinte extrem de frumoase la adresa
tuturora, pe unii chiar cunoscându-i, fiind
contemporani.
Din tot ceea ce a scris cărturarul Vasile
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Abstract

The life of the scholar Vasile Netea was entirely dedicated to study and intellectual work. He was a spiritual man. He
was a scholar passioned of the holy things, close to the men of the Church, its great hierarchs. Through his writing, he
approached religious literature, conferring it an important role in the action of improving the rulture level of the
Romanian people. Netea approaches with humbleness the study of the lives of the Romanian Church great personali
ties, creators of Romanian culture and language and fighters for the national ideal of Romanians. Are worth mentioning
here the extremely beautiful work which the scholar Vasile Netea dedicated to one the greatest Romanian historians,
Ioan Lupaş. We have to mention the manner in which the personality of Ioan Lupaş is reflected in "Memories", by Vasile
Netea. We can state that Netea respected and appreciated enormously the one who was his teacher, professor Ioan
Lupaş, as a proof being the tact that Netea evoqued him in his "Memories". Historian, publicist, priest, professor; aca
demician and Transylvanian fighter, these are the roads Ioan Lupaş stepped on with dignity, setting at the foundation of
his belief science and at the foundation of the science belief, fruitful and valuable ties, transplanted in the hearts of the
students and his believers.

Viaţa cărturarului Vasile Netea a fost în
intregime închinată studiului şi muncii intelec
tuale. A avut un suflet pur, curat, plin de dra
goste pentru cei din jurul său. A dat dovadă
de dragoste de ţară, militând tot timpul în
interesul naţiunii româneşti, făcând acest
lucru mai ales prin ceea ce a scris. Şi a scris
mult şi a avut un deosebit succes. A dat dova
dă de dragoste faţă de părinţi. Şi-a iubit
părinţii ca pe lumina ochilor săi, cum de altfel
I-au iubit şi părinţii pe el. Şi-a iubit satul şi pe
toţi consătenii săi, şi-a iubit familia mai mult
ca orice. A avut foarte mulţi prieteni, pretu
tindeni a fost inconjurat de prieteni. A ştiut
să-şi facă prieteni, prin comportamentul său,
prin maniera sa de a fi, s-a impus ca un
model de om, a ştiut să se facă respectat,
respectându-i pe ceilalţi, a iubit pe cei din jur,
ca să fie la rândul său iubit de aceştia, ca să
fie apreciat, a muncit serios pentru a se
realiza pe plan intelectual şi a făcut-o cu un
deosebit succes. Referindu-ne, retrospectiv,
la opera lui Vasile Netea, putem spune că
acest cărturar a lăsat posterităţii o operă
monumentală, o operă impresionantă atât
prin dimensiunile sale, cât şi prin profunzimea
temelor pe care le abordează.
Vasile Netea, cărturarul nostru de pe Valea
Mureşului, a fost un om spiritual. A fost un
c�rturar apropiat de cele sfinte, apropiat de
oamenii Bisericii, de marii ierarhi ai acesteia,
�-� �-= -=�iţ rin scrisul său la literatura reli�
gioasă, atribuindu-i acesteia rolul primordial
in acţiunea de cultu ra l l zare a poporului

ţ

român. Netea se apleacă c u pioşenie asupra
marilor personalităţi d i n viaţa Bisericii
Române, creatori de limbă şi cultură româ
nească şi l�ptători pentru idealul naţional al
românilor. In istoria culturii vechi româneşti,
şi anume în perioada ei de plămădire, au
ostenit cu râvnă vrednică de pomenire un şir
lung de clerici luminaţi, iubitori de ţară, ade
văraţi pionieri în vremuri de alegere a luminii
de întuneric, ctitori de limbă, de cultură şi de
unitate românească. Numele lor a fost căutat
cu pasiune şi migală, a fost descifrat de cer
cetători pe frontispicii sau pe margini de
manuscrise şi de cărţi şi a intrat de mult în
patrimoniul naţional. A-i aminti iar şi iar e ca
o rugăciune senină de laudă şi de mulţumire,
ca o cântare Patriei, în care ei sunt refrenul ce
revine în ritm de respiraţie în eternitate.
Printre aceşti cercetători care se apleacă asu
pra activităţii Bisericii şi a membrilor ei, se
află la loc de cinste şi Vasile Netea. Prin
scrisul său, Netea scoate în evidenţă marile
realizări ale Bisericii, de-a lungul timpului.
În preocupările cărturarului Vasile Netea se
regăseşte şi folclorul nostru românesc, ba mai
mult, Netea scrie destul de mult şi extrem de
elogios despre acest fenomen al folclorismu
lui mureşean, evidenţiind pe reprezentanţii
săi de seamă, de aici noi putând desprinde
concluzia ca între Vasile Netea şi satul româ
nesc, folclorul românesc şi tot ceea ce expri
ml:l spirit şi trăire românească, a existat o

r

i eg �tur� care nidoda tg nu s-ă redus la putin,
ci tot timpul a fost tralnlcl:l, ceea ce denotă
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rea "De la Nae Ionescu la Criterion", Ediţie îngrijită de
Marin Diaconu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003, p.
167-172. În respectivul articol, autorul indică formarea
mediului românesc de difuziune a ideilor şi organizare a
acţiunii, transfrgurarea valorilor sufletului naţional in
creaţia cultă şi alcătuirea juridică a statului pornind de la
nevoile naţiunii, fără imitaţii ale unor forme străine, drept
căi de realizare a acestui obiectiv-cadru.
38. Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea, op. cit., p. 16.
39. Mihail Polihroniade, Generaţia tânără şi ritmul
mondial, in ,,Azi", nr. 1, ianuarie 1933.
40. Arşavir Acterian, op.cit., p. 55.
41. Arşavir Acterian, referitor la această înclinaţie a
Profesorului spre extreme, priveşte indoielnic la această
incercare a lui Nae Ionescu, spunând că se teme că nu
va găsi o solidă intemeiere in realităţile de viaţă
românească, in firea românului ortodox. Important, tot el
consideră, sunt elementele esenţiale ce se contopesc
prin inflăcărarea şi suflul de credinţă al tuturor oamenilor
curaţi sufleteşte şi inimoşi ai României.
42. Arşavir Acterian, op.cit., p. 56.
43. Mircea Vulcănescu, op. cit., p. 139.
.
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Elementul spiritual, în viziunea lui Mircea
Vulcănescu, este acela specific românului
ortodox, cum observăm şi în viziunea Profe
sorului, unde românul se încadrează perfect
pentru naţia sa, care nu poate fi decât orto
doxă, el nu tolerează nicio piedică, căutând
să elimine tot ce-i spurcă puritatea şi-i tulbu
ră, îi întârzie mântuirea. Astfel, Nae Ionescu
observă misiunea României, mărindu-se
puterea de afirmaţie a naţiei, până la limitele
fiinţei ei41. Trăirea spirituală a lui Mircea
Vulcănescu va fi mărturisită, de înşişi
,,studenţii săi, uluiţi de erudiţia acestui profe
sor care Împletea capacitatea lui de cunoaş
tere cu o mare conştiinţă morală şi cu o
"
impresionantă trăire spirituală 42.
Dacă pentru Nae Ionescu, a te naşte
român înseamnă a te naşte ortodox, Mircea
Vulcănescu nu avea aceeaşi atitudine radica
lă în privinţa fenomenului religios occidental,
despre care Profesorul spunea că nu ţin
marca sufletului românesc. Deşi deplângea
soarta creştinismului în apus, Mircea
Vulcănescu consideră ca fiind exagerată
poziţia profesorului, punându-1 alături de
Soloviov din acest punct de vedere43,
Prioritare în plan profesional, la vremea
respectivă, astăzi, le putem privi nu numai prin
proiectele lor, dar mai ales prin realizările
pretendenţilor tinerei generaţii, pe care astăzi
îi cunoaştem mai ales prin operele reprezen
tanţilor ca : Mircea Eliade, Emil Cioran,
Constantin Noica ori Mircea Vulcănescu.
Contribuţia lor în planul unităţii sufleteşti a
românilor se vede prin exprimarea în forme
universale a sufletului românesc, se vede
îndeplinirea misiunii de pregătire a ceasurilor
grele, unde Mircea Vulcănescu a contribuit
din plin, prin moartea sa, putem considera
simbolic, o asumare a suferinţei unei întregi
generaţii.
Îndeplinind misiunea generaţiei sale, prin
sacrificiu şi determinare prometiană, Mircea
Vulcănescu a deprins patosul mesianic şi
recuperator în cadrul asociaţiilor şi cercurilor
creştine, în care s-a format ca student creştin.

om vid. [...} Pentru mine, istoria universală
Înseamnă derularea păcatului originar.
Aceasta este latura prin care mă simt cel mai
"
apropiat de religie Js.
Mircea Vulcănescu observă în planul evolu
ţiei din cadrul tinerei generaţii şi o misiune36,
văzută drept chemare istorică, ale cărei înda
toriri sunt:
a) "să asigure unitatea sufletească a româ
nilor" 37, divizaţi regional;
b) "să exprime in forme universale acest
suflet românesc'� prin exemplificarea forme
lor autentice de viaţă cele mai potrivite din
cadrul ţării, în toate domeniile, într-un singur
chip al .omului românesc;
c) "pregătirea pentru ceasurile grele care
pot veni''; în contextul în care va publica un
articol în revista "Vremea", spunând că este
timpul "În care vom fi chemaţi să trăim la cea
mai Înaltă tensiune spirituală, să trecem prin
foc şi să ardem la alb'� Mircea Vulcănescu va
trece prin aceste probe, parcă prevăzute cu
mult timp înainte;
d) misiunea universală: de a pregăti "ivirea
omului nou'� al omului de mâine; misiune
universală, orientată, spre cei care le recu
nosc şi acceptă pe celelalte trei.
Mircea Vulcănescu remarcase drept moment
spiritual perioada 1925-1929, momentul nes
piritual în viaţa noii generaţii va fi perioada
1930-1934, când are loc căderea din spiritua
litate în disperare şi din mistică în politică. I
se părea ca fiind polarizată de reprezentanţii
unui curent "activism prin disperare" de tip
revoluţionar, în speţă legionar sau comunist,
care vor fapte, fără discernământ şi de cei ai
unui "istorisism prin resemnare " de tip evolu
tiv, pentru care fapta profesională modestă,
dar tenace, vine dintr-o conştiinţă a răspun
derii colective şi sentimentul solidarităţii, ceea
ce se traduce în renunţarea autorealizării şi
autoafirmării pentru binele şi constituirea
vieţii în comun reale a comunităţii3B, Mihail
Polihroniade scria, în această perioadă, că
această generaţie ajunge să fie "stăpâna vie
ţii culturale româneşt/''39, iar Arşavir Acterian
spunea că Mircea Vulcănescu este "fără Îndo
"
ială capul cel mai mobilat al generaţiei sale 40.
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Pentru membrii tinerei generaţii, naţiona
lismul şi spiritualitatea nu se aflau la poluri
opuse. Acest lucru este arătat de Mircea
Vulcănescu, care deşi vorbeşte de elemente
di::tinctive, el le uneşte indisolubil, atât în
scris, cât mai ales, în propria-i viaţă.
În concepţia lui Mircea Vulcănescu, ele
mentul distl.'lctiv al termenului spiritualitate
este acela în c:are el desemnează atât viaţa
interioară, cât şi viaţa culturală, dar în acelaşi
timp şi viaţa duhovnicească, astfel poate avea
un sens psihologic, cultural şi religios. Din
această perspectivă, nu se poate discuta de o
"
"nouă spiritualitate decât în sensul de viaţă
interioară, care este întotdeauna "nouă "
deoarece în sens cultural - spiritualitatea este
de fapt " veche'� iar ca viaţă duhovnicească
"
spiritualitatea este o realitate " veşnică 23,
Riguros vorbind, numai în acest ultim sens,
religios, se poate vorbi de o adevărată viaţă
spirituală sau spiritualitate; primele două uti
lizări ale termenului spiritualitate fiind rezulta
tul unei duble confuzii intre spirit şi suflet, pe
de o parte, şi Între spirit şi valori, pe de altă
parte24•
Spiritualitatea desemnează, aşadar, trei
tipuri distincte de viaţă sau trăire:
"
1. viaţa interioară ca "trăire pentru trăire
printr-o trăire intensă a clipei;
2. viaţa culturală ca "trăire pentru valoare",
3. viaţa duhovnicească şi veşnică a Duhului
Sfânt, ca trăire ascetică şi mistică În univer
salitatea şi eternitatea absolutului divin. Sunt
trei sensuri riguros distincte, fiindcă ceea ce
se urmăreşte prin acestea este realizarea
"
unor tipuri umane diferite: omul "autentic ,
"
omul de "geniu şi omul "sfânt", care nu
trebuie confundate.
Caracterul contemplativ al misticismului
s-ar asemăna cu reculegerea religiozităţii2S (la
superlativ). Însă, în urma extazului, indivizii
ce au suferit această experienţă religioasă au
o voinţă extremă de realizare, întrucât exta
zul, fiind identificarea conceptuală a omului
cu idealul, randamentul voinţei va fi 1/1,
adică toată valoarea personală26,
Mircea Vulcănescu este profund marcat de
Spiritualitatea creştină a lui N. Berdiaev2',
care în cadrul unei conferinţe a analizat
esenţa experienţei creştine, făcând totodată,
deosebirea între psihologie şi spiritual. Astfel,
şi pentru Mircea Vulcănescu ,,spiritualul" este
viaţă în comuniune cu rea l ităţi l e veşnice şi

create�a. Spirituaiitatea creştină tinde la uni
rea concretă şi mistică a omului cu Dumnezeu
- unire în care omul nu-şi pierde personalita
tea, unindu-se cu Dumnezeu, ci o "transfigu
"
rează (N. Berdiaev) in această realitate care
îl depăşeşte?.9,
Asemeni lui Jacques Maritain, Mircea Vulcă
nescu acordă cunoştinţei mistice superioritate
asupra cunoştinţei raţionale: prima, atingând
lucruri de care nu se poate vorbi (inefabile);
a doua, vorbind de lucruri ce nu le poate atin
ge3o, Ca atare, fireşte că revelaţia directă
către mistic (mistica) este ierarhie superioară
(din punct de vedere a! gradului de identifica
re cu obiectul); urmează teologia (supranatu
rală sau propriu-zisă) care speculează raţional
pe datele de revelaţie; în fine, vine teologia
naturală sau pur raţională, mai corect: teodi
ceea, parte a metafizicii, care studiază pe
Dumnezeu cu singurele mijloace naturale ale
raţiunii şi care, fireşte că rămâne în nepu
tinţă să vorbească intrinsec şi intim despre
Dumnezeu; dar care poate respinge ceea ce
se spune Împotriva lui31, Pentru J. Maritain,
faptul că misticul se poate lipsi de teologie
este un fapt, dar nu fără primejdie, îndată ce
misticul începe să tălmăcească în cuvinte
ceea ce vede, căci revelaţia este inenarabilă şi
nu poate fi tradusă adecvat în discurs32, De
aceea, afirmaţiile misticilor sunt adevărate
(ca parabolele, de pildă) pentru a da indicaţii
asupra experienţei mistice, "dar nu trebuiesc
considerate logiceşte, căci riscă să producă
"
sminteli 33.
După o perioadă de timp, în care s-a pro
dus oarecum o cristalizare a divergenţelor, cu
privire la spiritualitate, taberele se concen
trează asupra conceptelor detaliate, astfel,
pentru o spiritualitate în sens tradiţionalist
ortodox şi autohton au rămas în continuare
Nichifor Crainic şi Nae Ionescu împreună cu
grupurile lor; spiritualitatea în sens cultural
şi-a precizat direcţiile, polarizându-se între
adepţii materialismului neoclasic fideli idealu
lui clasic al omului (ca Noica, Vianu) şi cei ai
spiritualismului solitar deschis spre un abso
lut, dar dincolo de orice doctrină religioasă
(ca Blaga)34, Emil Cioran conchide şi el în
latura spirituală, în elementul acesta vital :
"Deşi sunt sensibil /a probleme pe care religia
le pune, sunt incapabil de a n credincios [ ]
Personal, cred că religia merge mult mai
...

adânc decât orice altă reflecţie a spiritului
uman şi c.!f adevărata viziune a vieţii este reli
gioasă. Omul care n-a trecut prin religie şi
care nu a cunoscut tentaţia religioasă este un

suprafireşti, viaţă mistică prin esenti!S, opu
nandu-se vieţii pur psihice, care nu reuşeşte
să iasă din iminenta lumii fireşti (naturale) şi
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Mircea Vulcănescu a continuat procesul
inceput de profesorul său, Nae Ionescu, refe
ritor la raportul neam - Ortodoxie, adică la
,_omul românesc" 17. Pentru Mircea Vulcănescu,
alcătuirea unui neam este mai profundă şi
mai adâncă decât cea a rasei in accepţia ei
biologică . Generic, in constituirea unui neam,
rezidă "o realitate care stă la incheietura unei

te atât i n mediul laic, cât ş i în plan religios,
urmând, astfel, fidel credinţa, mărturii in acest
sens stau chiar într-una dintre scrisorile
prietenului său, Emil Cioran, cunoscut prin
răceala sa faţă de acest mediu al DMnului,
scrisoare adresată fiicei filosofulu i : "Cu cât

mă gândesc la tatăl dumitale, cu atât imi apare
că şi el era o excepţie ameţitoare, că tot aşa
şi el trebuie să fi, Înlăturat prin vreo minune,
blestemul nostru al tuturor. Poate să pară o
nebunie să afirmi despre un spirit cu adevă
rat universal că nu gustase din fructul bleste
mat. Totuşi, aşa trebuie să fie - căci ştiinţa lui
prodigioasă era Îmbinată cu o aşa mare cura
ţie Încât n-am Întâlnit niciodată una asemă
nătoare. Păcatul strămoşesc, vădit in noi toţi,
nu se arată in el, in el care era atât de bine
legat in trup şi in care adăpostea, paradox
miraculos, un sfânt ieşit dintr-o icoană. De-ar
fi vorbit despre finanţe sau despre teologie,
din el izvorau o putere şi o lumină pe care nu
mi este dat să le pot defini. [ . .] Nu vreau să
fac din tatăl dumitale un sfânt, dar era, Într
un fel. Nu râvnea la nimeni şi nu ura pe
nimeni. [ ] Îi spuneam că noi nu fusesem in
stare să dăm lumii măcar un sfânt, imi răs
punsese cu blândeţea lui obişnuită care, de
data aceea, lăsa să străbată o oarecare vehe
menţă: «Ar fi trebuit să vezi pe baba pe care
am cunoscut-o intr-un sat Îndepărtat, ai cărei
genunchi lăsaseră urme pe pământul colibei
ei, de atâtea mătănii ce făcuse. Adevărata
sfinţenie n-are nevoie să se arate şi să fie
recunoscută.»''lo. Aceste rânduri ale pesimis

metafizici cu istoria, o unitate de soartă, de
destin in timp, unitate pentru care pământ,
sânge, trecut, lege, limbă, datini, obicei,
cuget, credinţă, virtute, muncă, aşezăminte,
port, dureri, bucurii şi semne de trăire lao
laltă, stăpâniri şi asupriri constituiesc doar
chezăşit� semne de recunoaştere, peceţi,
temeiuri''lB. Pentru Mircea Vulcănescu, neamul

nu este niciodată o realitate închisă, sfârşită ;
ci este o realitate vie. Totodată, neamul nu
constituie numai o realitate naturală, ci mai
mult de atât, o realitate etică, unde destinul
unui neam nu este dat o dată pentru tot
deauna, ci el se actualizează problematic
pentru fiecare generaţie.
Neamul românesc este cuprins " virtual tot

.

atât in unitatea pământului românesc (extin
dere a ideii de moşie), drept de stăpânire a
pământului legat de conştiinţa legăturii de
sânge cu stăpânitorul primitiv, pe cât e
cuprins În unitatea cugetului românesc faţă
de mormintele domnilor noştri, În unitatea de
limbă, de port, de obiceiuri care Îngăduie oame
nilor să inţeleagă şi să trăiască laolaltă''l9.

...

Filosoful constată două lucruri:
a) "Istoria e plină de neamuri care s-au

tului Emil Cioran, chiar dacă nu recunosc un
sfânt, măcar exprimă apropierea faţă de un
creştin aparte. Atitudinea sa pozitivă faţă de
lume, dezvoltată în spirit creştinesc, este remar
cată şi în alte gânduri: "Mircea Vulcănescu a

stins şi sunt neamuri care şi-au trădat des
tinu/''1.0.
b) ,Actual, neamul nostru nu este decât În
ceea ce vom fi noi in stare să facem din el" 2t .
Mircea Vulcănescu, preocupat ca şi colegul
său de generaţie, Mircea Eliade, de raportul
români-străini, constata: " Cât umbli prin ora

fost - dintre toţi marii săi colegi de generaţie singurul care ne face să ne Îndreptăm gânduri
le, În modul cel mai firesc spre acel vârf al con
diţiei de făptură care e sfinţenia " 1 1.

şele româneşti, prin toate straturile sociale,
abia auzi două, trei vorbe româneşti. În
Muntenia, auzi mai mult franţuzeşte, apoi
nemţeşte şi ungureşte, mai mult ori mai puţin
stricat. În Moldova, mai ales nemţeşte. În
Ardeal, nemţeşte şi ungureşte. În Basarabia
şi Bucovina, ruseşte şi nemţeşte, tot stricat.
Trei milioane de oameni trăiesc Între zidurile
caselor Închise străzii, in oraşe. Cinsprezece

Deşi u n creştin situat în "universul culturi
lor tradiţionale"12, Vulcănescu avea totuşi o
mare deschidere spre alte perspective cultu
rale13, fiind capabil să discute cu simpatie
despre autori şi teorii "profund antireligioase",
precum m a rxi smul şi freudismull4, sau teza
leninistăt5. Explicaţia o găseşte tot Mircea
Eliade şi consideră că era una simplă : "Ca şi
Nae Ionescu, profesorul şi Învăţătorul lui,
Mircea Vulcănescu credea in Viaţă şi privea cu
interes şi simpatie orice nouă creaţie a vieţii
pe orice plan s-ar fi realizat ea: social, politic,
cultural 16•

milioane trăiesc in casele din mijlocul curţilor
de la ţară. Nici un milion din cei dintâi nu sunt
români. Din cei din urmă sunt români peste
paisprezece milioane. Sătenii aceştia alcătu
iesc România românească şi in ei stă viitorul
nostru ca neam" 22.

"

-- -

----------
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cut în perioada interbelică, respectat, pentru
componenţa sa naţională şi efectivă, a ajuns
în perioada comunistă, un derivat al condu
cerii politice bolşevice. Dacă în perioda
interbelică, elita reprezenta o generaţie inte
lectuală, cu membri ca : Eliade, Cioran, Noica,
Vulcănescu, în perioda următoare, elita
desemna conducerea politică a regimului
comunist.
Naţionalismul a constituit, în secolele
XVIII-XX, caracteristica primară a poporului,
contribuind la cristalizarea conştiinţei naţio
nale şi la formarea naţiunilor şi statelor naţio
nale. După căderea regimului comunist,
naţionalismul a intrat în conştiinţa publică
drept o caracteristică exarcerbată, un senti
ment de patriotism exagerat, neadecvat
spaţiului european. Astăzi, naţionalismul a
încetat a mai fi.

Pentru mulţi intelectuali ai anilor '30, naţio
nalismul era în prim-plan, înaintea democra
ţiei sau spiritualităţii. Contextul istoric este
grăitor. Sentimentul românilor, odată cu cris
talizarea ideologiei naţionale, a fost acela că
sunt dominaţi de străini. Mircea Eliade, în arti
colul "Piloţii orbi'� publicat în 1937, spune că
oamenii care ne conduc "nu mai văd" S: "lun
trea statului nostru e condusă de nişte piloţi
orbi" G. Sârbii se consolidează in Banat, ungu
rii în Transilvania, bulgarii în Dobrogea,
austriecii în Bucovina, ruşii şi ucrainienii în
Basarabia, evreii într-o bună parte a ţării.
Mircea Eliade, constată că românii pierd
teren, vina fiind a democraţiei frivole de după
război care, spre deosebire de democraţia
naţionalistă de la începuturile statului român,
ar fi zdrobit cu totul "instinctul stata1''7.
Naţionalismul tinde să devină, din 1930, o
nouă ideologie politică, prin misiunea tinerilor.
În Manifestul revoluţiei naţionale, semnat de
Sorin PaveiB, Petre Ţuţea, manifest, dar
totodată un veritabil studiu politologic, autorii
sunt împotriva Occidentului, care a subordo
nat România atât politic, cât şi economic.
Sunt împotriva democraţiei : "Democraţia n-a
găsit nici o formulă. E haosul'� Sunt împotri
va liberalismului, împotriva conservatorismu
lui, împotriva social-democraţiei, împotriva
bolşevismului... Ce mai rămâne? Rămâne
doar "noua formula de organizare a omenirii:
naţionalismul'� Nu naţionalismul tradiţional, ci
"noul naţionalism'� care " va avea datoria să
readucă În viaţa naţională păturile exi/ate
până acum de economia liberală " şi, în acelaşi
timp, "să refacă unitatea spirituală a naţiunii"
şi să " restabi/ească autoritatea statului,
depunând toată puterea politică În mâinile
românilor, pentru că nicio minoritate etnică
nu poate avea pretenţia să decidă asupra
destine/ar unei ţări, care nu le aparţine'�

"
"Tânăra generaţie : intre spiritualitate
şi naţionalism
În perioada interbelică, în ţara noastră, are
loc un fenomen al extinderii considerabile a
elitei intelectuale, mai ales în rândul tinerilor,
unde na�ionalismul şi spiritualitatea vor deveni
teme de interes, dar şi de discuţii contra
dictorii şi polemici. În cultura românească a
anilor '20-'30, s-a intersectat cu o altă temă
disputată intens în epocă: cea a generaţiei
tinere şi misiunii care îi revine. Această radi
calizare a tineretului 3 a generat o nouă stare
de spirit, căutându-şi un nou ideal. Întreaga
atmosferă a epocii ajunge să fie preocupată
de problemele tinerei generaţii; sentimentul
că are ceva de spus şi de făcut, ceva cu totul
nou faţă de generaţiile anterioare, se accen
tuează, an după an.
Ortodoxia şi naţionalismul erau temele ani
lor perioadei interbelice. Pentru Nae Ionescu,
Ortodoxia înseamnă comunitate de iubire,
cum, în chip analog, naţie înseamnă comuni
tate de jertfă şi destin, comunitate din care
fac parte toţi cei ce mărturisesc un anumit
crez, toţi cei ce sunt români şi nu toţi cei ce
trăiesc între hotarele acestei ţări şi se numesc
cetăţeni români. " Un român drept credincios
face parte totodată din comunitatea de iubire
şi din comunitatea de jertfă şi de destin. El
este pradă unui conflict? Nicidecum, pentru
că românul există şi respiră prin naţie, care
naţie e ortodoxă. Românu/ nu este decât prin
aceste comunităţi şi nu se mântuie decât prin
ele. Veţi fi auzit desigur ascultând, slujba,
aceste cuvinte:

Viziunea lui Mircea Vulcănescu cu privi
re la spiritualitate şi naţionalism
În istoria filosofiei româneşti, Mircea
Vulcănescu se remarcă prin două contribuţii
importante: un proiect filosofic autohtonist şi
un proiect de filosofie a religiei. Dacă proiec
tul filosofic autohtonist se născuse din patrio
tism, proiectul de filosofie a religiei izvorâse,
pe de o parte, din credinţa autentică, mărtu
risită atât în scris, cât şi prin viaţa sa creşti
nească, iar pe de altă parte, din activitatea
Profesorului 9 său in acest domeniu religios.
Personalitate enciclopedică de marcă,
Mircea Vulcănescu a initiat o seri e de proiec-

«Mântuieşte, Doamne, poporul

Tău şi binecuvântează moştenirea Ta!» " 4 .
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SPIRITUALITATE ŞI NATJONAUSM ÎN VIZIUNEA "TINEREI
GENERAŢII " A LUI MIRCEA VULCANESCU (1904-1952)
..

Sorin-Grigore VULCĂNESCU

Cuvinte cheie: naţionalism, spiritualitate ortodoxă, periodă interbelică, Mircea Vulcănescu
Key words: nationalism, Orthodox spirituality, interwar period, Mircea Vulcănescu
Abstract

The 1927 Generation, which during the interwar period was the largest part of the intellectual elite, became the per
secuted and denigrated generation during the communist regime, hence many of Mircea VulcănesaJ's colleagues, like
Emil Ocran and Mircea Eliade would chose exile. Ali persecutions carne upon the members of this young generation for
one reason only: the national spirit, as they expressed it, wrote it and lived it. Their contribution to Romanians' spiritual
unity is seen through the expression in universal forms on the Romanian soul, through the accomplishment of a mission
of training for harder times, to which Vulcănescu has fully contributed, through his death, symbolically considered as the
assumption of the suffering of his whole generation.

Introducere
În societatea românească postcomunistă
aspiraţiile s-au diversificat în mod impresio
nant, influenţate fiind de evenimentele şi
oamenii din prezent. În acest context trecutul
este perceput doar ca o parte a istoriei, nece
sară unui minim cultural, folositor doar în
analizele scrise, nu şi în viaţa noastră de zi cu
zi. Ignorând faptul că, fără trecut, nu putem
privi spre viitor, ne grevăm prezentul cu
preocupări mai mult materiale decât cu grija
pentru generaţia imediat următoare.
Preocupările spirituale şi culturale dezvol
tate în România, în prima jumătate a secolu
lui al XX-lea, în cadrul şcolii filosofice a lui Nae
Ionescu, cel supranumit "Profesorul " elitei
intelectuale din perioada interbelică, vor fi
condamnate şi pedepsite cu ani grei de
temniţă la canal sau în puşcăriile de reeduca
re în a doua jumătate a secolului, în cadrul
perioadei totalitare comuniste. Referindu-se
la importanţa perioadei interbelice, în con
temporaneitate, istoricul Ioan Scurtu afirma:
"perioada interbelică a fost cea mai rodnică,
din punctul de vedere al realizărilor spirituale,
din întreaga istorie a poporului român "l.
Generaţia '27, care în perioada interbelică a
constituit mare parte a elitei intelectuale
autohtone, a devenit generaţia urmărită şi
denigrată în perioada regimului comunist,
fapt pentru care, colegii de generaţie ai lui

Definirea termenilor
După momentul 1989, cultura românească,
până atunci marginalizată şi înfricoşată de
izolaţionismul regimului comunist şi supusă
unei sistematice ideologizări, s-a aflat, în
primii săi ani de recâştigare a libertăţii, sub
"semnul unui nou patos recuperator''2. Este
momentul în care sunt restituite poporului
român momente semnificative din istoria sa,
pe fondul unui exerciţiu firesc al recuperării
memoriei colective. Dincolo de această prac
tică absolut necesară, se ridicau numeroase
probleme care ţineau de reînnoirea limbaju
lui, prin reintroducerea in circuitul public a
unor termeni şi a unor concepte deformate
de uzul lor în cheie bolşevică. Unul dintre
aceşti termeni care a inflamat dezbaterea
publică a anilor 1990 în special, a fost cel de
elită, mai ales că adecvarea sa naţională la
realitatea postcomunistă existentă era destul
de timidă şi mai ales îndoielnică. Alţi doi
termeni, spiritualitate şi naţionalism, căpăta
seră sensuri peiorative, în timpul regimului
comunist.
Termenul de spiritualitate, ca şi cel de elită,
va avea un reviriment, imediat după căderea
regimului comunist. Nu acelaşi reviriment îl
are şi naţionalismul.
Primul a fost înlocuit în perioada comunis
tă cu cel de misticism. Astfel, a devenit un soi
de esoterism, ceva secret, accesibil doar celor
iniţiati. Părintele Dumitru Stăniloae a fost
forţat să modifice cursul său de Spiritualitate,
cu cel de Mistică, tocmai pentru a înlătura, în
accepţiunea public�, leg�tura spirituală, l egă 
tura traditională, sau mai bine zis, ceea ce
uneşte un popor.
Cel de-al doilea termen, cel de eli�, cunos-

Mircea Vulcănescu, Emil Cioran şi Mircea
Eliade vor alege calea exilului. Toate aceste
prigoane veneau asupra membrilor tinerei
generatii, dintr-un singur motiv: spi ri tul natio
nal exprimat, scris şi trăit de aceştia .
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Istoria şi Istoricul in viziunea lui Nicolae Iorga
te direcţii prioritare, avem ce învăţa de la
Nicolae Iorga.
În al treilea rând, Istoria trebuie cunoscută
pentru că ea, prezentând faptele generaţiilor
trecute, trasează şi obligaţiile generaţiei de
astăzi, a generaţiei noastre. Nicolae Iorga
sublinia, adesea, existenţa unor asemenea
obligaţii; cel mai elocvent o făcea în 1909, la
împlinirea unei jumătăţi de secol de la Unirea
Principatelor: "Recare generaţie poartă răs

cu realitatea şi ameninţările la adresa celui
care nu acceptă aceste decretări arbitrare,
sunt pete majore asupra societăţii actuale.
Ripostele, din rândul oamenilor de ştiinţă, nu
au întârziat să apară. În Franţa s-a înfiinţat, la
12 decembrie 2005, Asociaţia "Liberte pour
l'histoire'� formată în cadrul Forumului istori
cilor găzduit de Institutul de Ştiinţe Politice
din Paris. Concomitent, 19 istorici de marcă,
în frunte cu Rene Remond -cărora li s-au
adăugat alţi o mie- au publicat un Apel : În
text este acuzată imixtiunea politicului în cer
cetarea istorică şi în elaborarea judecăţilor de
valoare. "Istoricul nu acceptă dogme -se
scrie-, nu respectă nicio interdicţie, nu

Pe de altă parte, şi astăzi, rolul istoricului
este cel precizat de Nicolae Iorga acum o sută
de ani: " un bătrân prin experienţă al naţiei
sale''; el trebuie să vorbească şi în cazurile
când nu este întrebat, şi in cazurile când este
ameninţat cu pedepse dacă vorbeşte sau
spune lucruri neplăcute autorităţilor politice.
Din păcate, astăzi, in epoca democraţiei
generalizate, se încearcă a-1 obliga pe istoric
să spună adevărul pe care-I decretează con
ducerea politică, iar nu concluziile la care el
însuşi a ajuns; sau să tacă. Tendinţa aceasta
se manifestă chiar şi în ţările care se conside
ră cele mai democrate, precum Franţa, unde
s-a emis o serie de legi în acest sens. Ni se
aduce astfel aminte de Evul Mediu întunecat,
atunci când Biserica catolică impusese princi
piul Crede şi nu cerceta ". Cel care nu
"
respecta principiul era trimis pe rug. Chiar
marele Galilea Galilei urma să fie ars pe rug,
pentru că nu accepta teorie geocentrică a
Bisericii şi considera că pământul se învârte în
jurul soarelui. A fost nevoit să abjure, şop
tind, însă, "Eppur si muove'�
Ştiinţa e mai presus de legile decretate de
oameni. La fel şi Istoria. Legile decretate pen
tru a impune o anumită teorie în contradicţie

cunoaşte tabuuri. El poate să fie incomod.
Istoricul nu are rolul de a exalta spiritele
sau de a condamna. Istoria nu este se/ava
Într-un Stat liber,
actualităţii.
mCI
Parlamentul, nici autoritatea judecătorească
nu au dreptul să definească adevărul istoric.
Politica Statului, chiar animat de cele mai
bune intenţii, nu este politica Istoriei':

punderea menirii şi a faptelor sale. Recare
generaţie e chemată să adauge ceva la moş
tenirea celor cari au fost Înainte de dânsa, şi
generaţia care nu face acest lucru este distru
să, ca pedeapsă, În amintirea urmaşilor':

Moda constrângerii istoricului să spună ce
vrea oficialitatea a ajuns şi în România.
Guvernul Năstase a dat Ordonanta 31/13
martie 2002, transformată în Legea 1071
2006. Articolul 6 al Legii decretează :

"Negarea publică a Holocaustului ori efectele
acestuia constituie infracţiune şi se pedepseş
te cu inchisoare de la 6 Juni la 5 ani şi inter
zicerea unor drepturi". Aşadar, dacă un isto
ric, în urma cercetării arhivelor, a ajuns la
concluzia ştiinţifică a inexistentei Holocaus
tului în România, şi-şi expune această conclu
zie, este pasibil cu închisoarea de le 6 luni la
5 ani. Nu mai este ars pe rug, ci doar trimis
la închisoare!
Şi în ceea ce priveşte definirea importanţei
Istoriei şi a rolului istoricului în societate,
Nicolae Iorga, marele nostru înaintaş ne este
ÎNVĂŢĂTOR.
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vorbească, ţinând la dispoziţia contempo
ranilor Învăţături culese in vastul câmp al
trecutului studiabil. Prin aceasta el nu iese din
datoriile sale, ci le Îndeplineşte până la capăt"
(Generalităţi. . , p. 106).

au acelaşi rol. Aşa fiind şi astăzi, Istoria trebu
ie ţinută la mare cinste îr. programele şcolare cum nu se face -, şi în general, in viaţa socie
tăţii. Măcar pentru faptul că ea se repetă şi,
cunoscând-o, ne putem feri de retrălrea unor
momente negative ale trecutului.
Iată un izbitor exemplu de repetare a
Istoriei. Carol al II-lea a guvernat Ţara
împreună cu Camarila Regală, u n grup de
apropiaţi ai săi, Camarilă condusă de o doam
nă blondă, Elena Lupescu. Pentru România,
dominaţia Camarilei a insemnat afaceri
oneroase cu Statul; încălcan!a Constituţiei;
den!grarea şi subordonarea Pariamentului;
subordonarea Justiţiei; divizarea partidelor
politice. Peste trei sferturi de veac, situaţia se
repetă; de data aceasta avem de a face cu o
Camarilă Prezidenţială, în jurul domnului
preşedinte Traian Băsescu. E condusă tot de
o doamnă blondă, şi tot Elenă; se ilustrează
tot felul de afaceri oneroase cu Statul; tot
prin încălcarea Constituţiei; tot prin discredi
tarea Parlamentului; tot prin fragmentarea
partidelor politice. Aşadar, este imposibil să
nu vezi că Istoria se repetă.
Cu toate acestea, există istorici care nu
admit teza de mai sus. Între ei, domnul
Lucian Boia (cel cu "miturile''), care, recent la
5 mai 2012, intr-o emisiune TVR, ora 20,
afirma ferm : "Istoria nu se repetă " şi "Nu
avem ce Învăţa de la Istorie'� Numele unor
astfel de oameni se încearcă a fi introduse in
conştiinţa opiniei publice ca purtători de
cuvânt ai istoriografiei româneşti şi deţinători
ai adevărului absolut. Tot la TVR, pe 31 mai
2012, ora 20, se anunţa: "La noua ediţie a

.

După declanşararea celui de Al Doilea
Război Mondial, Nicolae Iorga revine asupra
rolului Istoriei in îndrumarea Omenirii, în
cadrul lecţiei de deschidere � cursurilor la
Academia de Comerţ, 20 octombrie 1939;
i�toria,
lecţia va fi publicată sub titlul

marea judecată, in sens moral, a state
lor şi naţiunilor. "Istoria spunea Iorga
ne invederează din ce În ce mai mult că este
o necesitate. Da, cunoaşterea ei este o nece
sitate pentru conştiinţa umană; şi pentru
chibzuirea Împrejurări/ar, şi pentru tragerea
concluziilor, şi pentru indemnuri, şi pentru
mângâieri': (Generalităţi . . , p. 318)
-

-

.

Traducând în practică propria viziune pri
vind rolul Istoriei şi al istoricului în viaţa unui
popor, Nicolae Iorga a transformat trecutul
istoric al românilor într-o armă, acţionând
pentru înfăptuirea marelui deziderat al înce
putului de secol XX
unitatea statală: a
publicat nenumărate cărţi, prezentând fapte
le generaţiilor trecute ca pe un îndemn
pentru contemporani; a conferenţiat pe teme
de istorie, în tot spaţiul românesc; a înfiinţat
reviste literare sau istorice; a creat Universi
tatea Populară de la Vălenii de Munte, care-i
avea drept cursanţi pe reprezentanţii români
lor de pretutindeni, unde se consolida conşti
inţa unităţii de neam; a desfăşurat o intensă
activitate parlamentară. Retras la Iaşi împreu
nă cu autorităţile Statului, în anii Primului
Război Mondial, Iorga a fost principalul susţi
nător al moralului românilor, al speranţei
acestora în atingerea idealului pentru care
intraseră în luptă . Discursurile sale din
Parlament şi articolele sale din ziarul "Neamul
"
Românesc erau citite în colectiv de către
militarii aflaţi in tranşee, îmbărbătându-i pen
tru rezistenţa până la capăt. De aceea, din
acel moment dramatic, în conştiinţa populară,
istoricul a intrat sub denumirea de Apostolul
Neamului. El a fost unul dintre marii ctitori ai
statului numit România Mare. S-a demonstrat
astfel că, într-adevăr, Istoria trebuie cunoscu
tă, Istoria cea adevărată; că istoricul trebuie
să-şi asume rolul de a o prezenta şi că el
trebuie ascultat.
Au trecut mulţi ani de la prezentările pe
care le f�cea N i co la e Iorga, privind rolul
-

Bookfest, vor fi prezenţi cei mai importanţi
istorici ai României: Neagu Djuvara şi Lucian
Boia':

Istoria românilor trebuie cunoscută şi
pentru că, la începutul secolului al XXI-lea,
România se află în faţa aceloraşi deziderate
ca şi în timpul vieţii lui Nicolae Iorga la înce
putul secolului al XX-lea. Şi multe dintre solu
ţiile de atunci rămân şi azi valabile. România
se află în faţa dezideratului dezvoltării econo
mice; al consolidării conştiinţei naţionale; al
afirmării în lume; realizării unităţii naţional
statale, readucerea Basarabiei şi a nordului
Bucovinei în trupul Ţării fiind o obligaţie a
generaţiei românilor de pe ambele maluri ale
Prutului. Avem, la fel ca acum o sută de ani,
sarcina de a ne ocroti valorile, începând cu
limba; de a ocroti monumentele istorice; de

Istoriei şi al Istoricului, şi putem constata dl
lucru ri l e nu s-au schimbat. Istoria şi Istoricul

a-i combate pe denlgratorii marilor personali

t�ti româneşti. Pentru actiunea in toate
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ISTORIA ŞI ISTORICUL ÎN VIZIUN EA LUI NICOLAE IORGA
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Abstract

On numerous occasions, in and outside of his university career, has Nicolae Iorga tackled the defining of History, its
importance and the role of the historian in society. History and the historian fiii the same role. According to Nicolae Iorga,
history must be prominent in school curricula and, generally speaking, in the life of any sodety.

Asupra definirii Istoriei, a i mportanţei ei,
precum şi a rolului istoricului în societate,
Nicolae Iorga s-a aplecat în dese rânduri în
cariera sa didactică şi in afara ei. Numeroa
sele prezentări pe această temă au fost strân
se într-un volum pentru prima dată în 1911,
chiar de autorul lor. Cartea era şi o atenţiona
re a societăţii româneşti aflată în drumul către
Marea Unire, asupra rolului care trebuie să-i
fie recunoscut istoricului - acela de îndrumă
tor către idealul cel mai important al începu
tului de secol XX pe care-I avea Poporul
Român. Titlul volumului: Generalităţi cu
privire la studiile istorice. A doua ediţie,
cu text îmbogăţit, a apărut tot sub îngrijirea
lui Nicolae Iorga în 1933; se constituia şi într
un răspuns la criticile, izvorâte mai mult din
raţiuni polemice decât ştiinţifice, ce i le
aducea lui Iorga Şcoala Nouă de Istorie
formată din foşti studenţi ai săi: era, însă, şi
dorinţa de a combate pe aceia care, privind
excesiv spre Occident, îşi arătau neîncrederea
că dăinuirea Poporului Român ar depinde şi
de cunoaşterea propriei Istorii. Celelalte
ediţii, mereu mai bogate, au fost publicate de
către reprezentanţi ai Familiei Iorga, după
moartea istoricului. Una dintre fiicele sale,
Uliana Iorga, a îngrijit ediţia a treia, apărută
în 1944; iar unul dintre nepoţi, Andrei Pippidi,
a îngrijit ediţia a patra, 1999 (Editura
Polirom). La fel ca şi prima ediţie, şi cele două
din urmă au apărut tot în momente critice
pentru români sau cel puţin de întrebare pri

caracterizării Istoricului şi a rolului său în
societate; treptat va creşte insistenta pe
ideea rolului de îndrumător pentru naţia sa,
pentru atingerea idealurilor majore pe care
aceasta le are.
În cadrul lecţiei de deschidere ţinută în
noiembrie 1895, aprecia că "Istoria e discipli
na cea mai umană din toate. (...) Istoria nu
numai că ne lasă În mijlocul vieţii, dar o lăr
geşte prin perspectiva imensă a trecutului,
prin presimţirea viitorului fără de capăt. Nu
există disciplină omenească prin care să ne
facem mai sociabili, mai altruişti, mai iubitori
de om şi de viaţă. (... ) Deprins cu varietatea
adevărurilor (. . .), spectator mişcat, dar expe
rimentat, al năruirilor de sisteme şi de cre
dinţi, istoricul Înţelege prea mult pentru a
osândi prea aspru " ( Generalităţi . , ed.
Andrei Pippidi, p. 65-66; în continuare se va
cita numai din această ediţie).
Mai ales după 1900, când avântul către
înfăptuirea idealului unităţii naţional-statale
s-a generalizat în societatea românească,
Nicolae Iorga se va apleca tot mai mult
asupra definirii rolului istoricului. Cel mai
elocvent a făcut-o în cadrul Discursului său de
recepţie, ţinut la 17 mai 1911, cu ocazia pri
mirii ca membru plin al Academiei Române:
"Făcând parte dintr-un popor, Înfăţişându-i
viaţa, Încălzindu-se astfel de toate silinţele şi
credinţele cheltuite in cursul epocilor, mişcat
de nesfârşitele suferinţe prin care a trebuit să
treac� neamul �u pentru ca să ajungă până
.

.

la timpul de fa�, având În sufletul său
r�sunetul tuturor trlumfurllor şi tuturor infrân
gerilor câşt:igate şi suferite in timp de secole,
Istoricul e un b�trân prin experienţă al naţiei
sale. Dacil nu-l Întreab� alţii, el e dator să

vind rolul şi locul Istoriei şi al Istoricului.
Înc� din primele lecţii de desch i dere a
cursurilor sale la Universitatea din Bucureşti,
Nicolae Iorga s-a aplecat asupra problemei
Istoriei şi a importanţei cunoaşterii ei ; asupra

20 1

www.cimec.ro / www.mncr.ro

AuN

SPÂNU

200

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Activitatea Companiei de Jandarmi Odorhei, in primul deceniu după Marea Unire. . .
devenit inspectorate regionale, iar companiile
s-au transformat în legiuni. Legiunea de
Jandarmi Odorhei a pierdut, prin desfiinţare,
posturile Felicani, Forţeni, Siclod, Cohoteşti şi
Călimăneşti, rămânând cu 6 secţii şi 25 de
posturi de jandarmi, iar noile norme au impus
ca încadrarea unui post să cuprindă 2
jandarmi reangajaţi (subofiţeri) şi 3 jandarmi
în termen.
Primul deceniu după Marea Unire a impus
jandarmilor din Odorhei acţiuni de ordine
publică şi siguranţă naţională într-un spaţiu
dominat de minoritari, lipsiţi de loialitate şi
ataşament faţă de România. Pe acest fond,
ordinea publică a fost ţinută sub control cu
acţiuni eficiente în domeniu, fiind un pilon de
bază al siguranţei naţionale a Româ niei.
Rezultatele activităţii au fost anihilarea
elementelor subversive, care aveau misiuni
de propagandă, sabotaj şi terorism. Printr-o
activitate informativă desfăşurată cu tact, pri
cepere şi profesionalism, urmată de o latură
represivă - identificare, urmărire şi neutra
lizare -, jandarmii din Odorhei şi-au demons
trat valoarea şi valenţele multiple, pe care
le-au pus în serviciul statului român .

Tomai Grigore din Zetea a fost asasinat de
servitorul său, Vereş Dionisie din comuna
Dealu, la 4 mai 1928, iar cadavru! a fost
descoperit la 22 mai 1928 intr-o regiune
muntoasă şi greu accesibilă (15-17 km de
Fabrica Klein Zsigmond din Zetea). Ancheta a
fost preluată şi dus3 la bun sfârşit de către
plutonierul-major Şandru Pamfil, şeful Secţiei
de Jandarmi din Zeteâ.
Plutonierul Dionisie Sinulescu, şef de post
în Vlăhiţa, a fost evidenţiat, la 29 septembrie
1928, pentru descoperirea autorilor unor fur
turi de cai din regiune - Elekes Ghişi şi Mozes
Moise. La 29/30 noiembrie 1928, Ioan Boici a
spart casa de bani a Primăriei Zetea şi a furat
peste 200.000 lei. Cercetarea au făcut-o jan
darmii din Zetea, însă arestarea a efectuat-o
Poliţia Odorhei. Plutonierul Ion Baciu (postul
Ghindari) a primit 500 lei mită pentru a
distruge actele de trimitere în judecată pentru
producerea ţuicii fără autorizaţie, în timp ce
fruntaşul Gh. Moisiu şi soldatul Mihai Martin
au refuzat 1000 lei de la "un ins care vindea
spirtoase clandestin "t6 si pe care I-au arestat.
În 1929, a fost adoptată o nouă lege a
Jandarmeriei, care a schimbat organigrama
instituţiei. Astfel, regimentele de jandarmi au

Note
Torino (1886). În cariera sa a deţinut, printre altele,
funcţia de comandant al Şcolii Superioare de Război
(1894-1896), ataşat militar la Berlin ( 1896-1898), şeful
Seqiei Operatii din Marele Stat Major (1899-1904),
ministru de război (1907-1909), şef al Statului Major
General (191 1-1913), comandant al Corpului 1 Armată
( 19 1 + 1 916) . După intrarea României în război, i s-a
incredintat comanda Armatei 2 (1916-1918). Prim-mi
nistru în perioadele ianuarie-februarie 1918, martie
1920-decembrie 1921 şi martie 1926-iunie 1927. Avansat
mareşal în anul 1930. Mai multe detalii despre viaţa şi
activitatea sa in: Petre otu, Mareşalul Alexandru
Averescu militarul, omul politic, legenda, Editura Militară,
Bucureşti, 2005.
13. ANIC, fond IRJ, dosar 367, f. 6.
14. Ibidem, f. 7.
15. Ibidem, f. 1 1 .
16. Ibidem, f. 14.

1. Arhivele Naţionale Istorice Centrale (in continuare:
ANIC), Fond Inspectoratele Regionale de Jandarmi (în
continuare: IRJ), dosar 367, f. 1 .
2. Ibidem, f. 2.
3. Ibidem.
4. Ibidem.
5. Ibidem, f. 3.
6. Ibidem.
7. Ibidem.
8. Ibidem, f. 4.
9. Ibidem, f. 3.
10. Ibidem, f. 4.
1 1 . Ibidem.

12. Alexandru Averescu (n. 9 martie 1959, lsmail-m.
3 octombrie 1938, Bucureşti) u rmează Seminarul
Teologic din Ismail, participă voluntar la Războiul de
Independenţă (1877-1878), absolvă Şcoala divizionară
de la Mănăstirea Dealu (1881) şi Şcoala Militară de la
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- a fost reîmpărţit din punct de vedere al
ordinii publice în două plutoane, patru secţii,
21 de posturi de jandarmi, care dispuneau
pentru îndeplinirea misiunilor de 39 de cai, 3
trăsuri şi 5 căruţe. Efectivul Companiei era
alcătuit din 17 plutonieri-majori, 13 plutoni
eri, 11 sergenţi-instructori, 34 sergenţi, 113
caporali şi 27 de jandarmi în termen. Situaţia
acestora s-a îmbunătăţit, astfel că fiecare jan
darm avea două perechi de bocanci şi două
rânduri de efecte de îmbrăcăminte. Patrulele
călare şi-au eficientizat actlvitatea şi au deve
nit "foarte impunătoare''9, In antiteză, până la
acea dată, au fost eliminaţi din companie 36
de jandarmi, pentru beţie, abuz de putere şi
incapacitate, iar 5-10 jandarmi se aflau,
lunar, în spital cu boli venerice.
Ziua de 10 mai 1920, s-a serbat "cu mare
solemnitate", ocazie cu care prefectul - dr.
Carnea - a susţinut o cuvântare despre
însemnătatea acestui eveniment, iar un plu
ton de jandarmi, condus de It. Constantin
Reus, a defilat în faţa publicului. Acelaşi
locotenent Reus a susţinut, la Odorhei, la 18
mai 1920, în faţa întregii companii, o lecţie
teoretică cu tema ,,Apărarea contra bolşevis
mului şi trezirea simţului naţional". Două zile
mai târziu, s-a serbat Ziua Eroilor, însă "numai
cu participarea autorităţilor române"to, fiind
depuse coroane la mormintele jandarmilor
din comuna Eted, cărora li se furaseră şi
crucile.
La 3 iunie 1920, au avut loc alegeri
parlamentare care, în judeţul Odorhei, s-au
desfăşurat "în cea mai mare ordine "ll .
Maghiarii au ales pasivitatea şi nu s-au
prezentat la urne, iar candidaţii Partidului
Poporului, condus de generalul Alexandru
Averescut2, au câştigat colegiile unde au
candidat.
La 1 decembrie 1920, cpt. Atanase
Crăciunescu a fost numit comandantul
Companiei de Jandarmi.
Una dintre veştile bune pe care le-au primit
românii, în anul 1921, a fost şi cea privind
trecerea definitivă a întregii armate pe picior
de pace de la 1 aprilie, decretată prin Înalt
Decret Regal nr. 897 şi publicată în Monitorul
Oficial nr. 275/18 martie 1921.
Patru subofiţeri jandarmi au fost citaţi, la 1
iulie 1921, pentru că au urmărit dezertori
ascunşi în păduri, au prins 6, iar 4 au vrut să
fugă. Doi au fost ucişi, doi prinşi, dar ulterior
27 de dezertori s-au predat de bunăvoie.
Căpitanul Crăciunescu a fost mutat la
Compania de Jandarmi Dej, astfel că, la 23

februarie 1923, noul şef a devenit cpt. Radu
Lazăr din Regimentul 47 Infanterie, care a
rămas până când a fost mutat la Compania
Sibiu şi a predat comanda către cpt. Nicolae
Herţa (15 decembrie 1923). După doi ani,
Herţa a primit altă comandă şi a lăsat în loc
pe cpt. }oan Sârbu (20 mai 1925).
Prin Inalt Decret nr. 1975 si Ordin de Zi nr.
550/15 martie 1922, plutoni �r-major Nicolae
Ţicu a fost decorat cu medalia Bărbăţie şi
"
Credinţă" el. a II-a pentru că "la apelul
Consiliului Dirigent a părăsit jandarmeria
ungară şi s-a angajat benevol în Jandarmeria
Română"B, La rândul său, plutonierul Gh.
Parlac a fost dat ca exemplu pozitiv prin Ordin
de Zi nr. 553/16 martie 1922, deoarece nu
s-a lăsat mituit pentru a nu întocmi acte la o
contravenţie.
La 5 mai 1922, generalul Ştefan Ştefănescu,
comandantul Jandarmeriei, a inspectat "unele
părţi ale serviciului "t4 din Compania de
Jandarmi Odorhei, de care s-a arătat
mulţumit. Ulterior, compania a mai fost vizi
tată de mr. Bogdan, comandant secund al
Regimentului 8 Jandarmi, care a inspectat
partea administrativă (29 septembrie 1922),
cpt. M. Mihail, inspector de circumscripţie (12
decembrie 1922) şi It. col. I. Marinescu,
comandantul Regimentului 8 Jandarmi.
Efectivul Companiei Odorhei, la 1 ianuarie
1924, era următorul: doi ofiţeri, şapte pluto
nieri-majori, 20 plutonieri, 6 sergenţi-instruc
tori, 9 sergenţi, 16 caporali, 60 de jandarmi în
termen şi 30 de cai.
Plutonierul Ilie Şerba n, sergenţii Ion
Muntean şi Vasile Mustaţă au fost daţi exem
plu negativ pentru că s-au lăsat mituiţi să nu
întocmească actele necesare în cazuri de furt,
comerţ ambulant ilegal sau rănire. Jandarmii
au intervenit, la 13 iulie 1926, în Zetea, unde
un incendiu a distrus 22 de case, iar la 4
august 1926 un alt foc, în Aita, a ars 18 case
şi 24 de şure. Ambele dezastre au avut la
bază joaca unor copii lăsaţi nesupravegheaţi.
Caporalul Vasile Podar şi soldatul Vasile
Ardeleanu (postul Dealu) i-au surprins pe
bandiţii care, la 31 august 1927, I-au jefuit la
drumul mare pe prefectul judeţului de 3500
lei şi un ceas cu aur, însă n-au reuşit să-i
captureze. Totuşi, pentru curajul şi devota
mentul depus, cei doi au fost citaţi prin Ordin
de Zi şi "gratificaţi "ts cu câte 500 lei.
· La 29 septembrie 1929, căpitanul Ştefan
Văcărescu este numit comandantul Compa
niei, însă două luni mai târziu, a predat-o căpi
tanului Andone Partene (30 noiembrie 1927).
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ACTIVITATEA COMPANIEI DE JANDARMI ODORHEI,
IN PRIMUL DECENIU DUPA MAREA UNIRE (1919-1929)
V

A

Dr. Alin SPÂNU

Cuvinte cheie: companie, jandarmi, judetul Odorhei, Unirea de la 1 Decembrie 1918
Key words: company, gendarms, Odorhei county, Union of December 1st, 1918
Abstract
This study shows different aspects of the activity of the Gendarme Company of Odorhei county du ring the first deca
de after the Great Union of 1918. One takes a look at the relationship between a military unit encharge with maintai
ning public order and the citizens of a county inhabited mostly by ethnic Hungarians.

Prin Decizia Ministerială nr. 400/26 ianuarie
1919, Consiliul Dirigent, cu sediul la Sibiu, a
înfiinţat, printre altele, Secţia Organizatorică
VI-vii în cadrul căreia funcţiona Jandarmeria
din Transilvania, adică Regimentele 7, 8 şi 9,
create la 15 februarie 1919. Regimentul 8
Jandarmi, staţionat la Braşov, îşi desfăşura
activitatea pe raza judeţelor Sibiu, Făgăraş,
Sighişoara, Sânmartin, Sângeorz, Odorhei,
Ciuc şi Braşov, unde acţionau companii,
împărţite în secţii şi posturi.
La 16 martie 1919, a luat fiinţă Compania
de Jandarmi Odorhei, cu un efectiv de 141
jandarmi, condusă de cpt. Ştefan Crişan şi It.
Constantin Reus şi structurată pe trei
plutoane - Praid, Odorhei şi Ocland -, iar fiecare pluton avea în subordine două secţii.
Deşi greutăţile inerente au fost vizibile, un
rezultat important a fost realizat încă din
primele luni de activitate: conştiinţa naţia"
nală a fost dezvoltată în jandarmi în gradul
cel mai mare"l. Mai mult, prin aplicarea legii
şi impunerea de sancţiuni, ungurii "le-au luat
groaza, încât nici la vecini nu mai cutezau a
merge''2, Totuşi, situaţiile dramatice au
apărut şi odată cu ele şi primele victime. la 1
aprilie 1919, în comuna Eted, s-a răspândit
zvonul că armata lui Horthy a ocupat Clujul şi
se îndreaptă spre Tg. Mureş, ceea ce a creat
o stare de euforie în rândul minoritarilor.
Aceştia s-au strâns şi i-au atacat pe jandarmii
Ioan Benchia şi Nicolae Onuţ "ucigându-i cu

merie (7 mai 1919) şi a predat comanda
către mr. Mihail Popist din Regimentul 89
Infanterie. Acesta a fost citat prin Ordinul de
Zi 70/6 septembrie 1919 pentru "destoinicia
şi capacitatea ce a depus la întocmirea unei
lucrări pentru menţinerea ordinii şi siguranţei
publice cu ocazia alegerilor de deputaţi în
judeţ"4• Maiorul Popist este avansat în functie
şi predă comanda Companiei către It. Miro n
Goga (26 noiembrie 1919), iar după o lună,
acesta lasă funcţia pentru It. Aurel Petrişor
(23 decembrie 1919). Nici acesta nu a rămas
prea mult în funcţie, astfel că, la 1 aprilie
1920, sit. Corneliu Pop este numit, provizoriu,
la comanda jandarmilor din Odorhei.
La începutul anului 1920, prin Ordinul de Zi
nr. 127, Compania de Jandarmi Odorhei a
primit următoarea organizare şi încadrare:
două plutoane, şase secţii, 16 secţii de jandarmi, efectiv bugetar 38, plus jandarmii în
termen, 56 de cai, 3 trăsuri şi 7 căruţe. Practic,
efectivul real "este prea mic''5 şi nu s-a putut
executa ordinul Corpului de Jandarmi.
Sergentul Gh. Scânteie a fost citat, la 8
martie 1920, pentru că 1-a urmărit notarul din
Zetelaca care "a lucrat contra intereselor sta"
tului Român 6, iar cap. Gavrilă Irimia a fost
avansat pentru că în timpul revoltei maghiare
din 1 aprilie 1919 "fiind bătut, nu s-au lăsat şi
şi-a îndeplinit serviciul conştiincios''?. Regele
Ferdinand a trecut, incognito, cu maşina prin
Odorhei, la 13 aprilie 1920, fiind oprit de jan-

darmi, care I-au lăsat să treacă .,numai d upă
iar plt. 1. Furtună a primit
drept recompensă pentru
cla_şarea pe locu l 3, la şcoala de şefi de post.
In cursul a nului 1920, teritoriul judeţului

pietre"J, iar pentru restabilirea liniştii a intervenit o companie de infanterie. Acelaşi zvon a
stat şi la baza revoltelor din Pra id şi Coru nd ,
ambele liniştite de un ităţi le militare din
Odorhei.
C�pitanul Crişan a demisionat din Jandar-

ce s-a legitimat"B,
100 de coroane

Odorhei - .3.417 kmp şi 1 10 . 132 de locuitori
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capturarea şi dezarmarea de către Armata Română a Diviziei de secui (23·29 aprilie 1919)

14) La intrarea trupelor sovietice şi româ
neşti în Secuime, în lunile august-septembrie
1944, unităţile de secui, formate din mai
multe batalioane, s-au autodesfiinţat, fără să
opună o rezistenţă mai deosebită, cu
excepţia celor de la Ghimeş-Palanca, care au
fost înfrânţi cu uşurinţă de trupele Diviziei
103 Munte, comandată de generalul Ilie
Creţulescu şi Regimentul 7 Artilerie Grea,
comandat de locotenent-colonelul Vasile
Danacu.
15) În prezent, masa mare a locuitorilor
din cele trei judeţe - Covasna, Harghita,
Mureş - oamenii de rând, convieţuiesc şi se
înţeleg foarte bine, cu românii, deşi românilor
nu li se permite accesul la funcţiile din
instituţii, şcoli, primării, societăţi comerciale,
etc., impunându-li-se cunoaşterea limbii
maghiare, deşi Constituţia prevede într-un
articol distinct, nr. 13, că limba oficială în
România este limba română. Obligativitatea
fiecărui cetăţean al României este să cunoas
că şi să respecte Constituţia României, legea
fundamentală, supremă a statului român şi a
oricărui stat din lume care deţine o consti
tuţie. Sper, în continuare, într-o bună colabo
rare şi convieţuire între românii şi secuii
ungurizaţi din cele 3 judeţe: Harghita,
Covasna şi Mureş, în spiritual tradiţiilor de
secole şi al principiilor şi normelor de drept şi
umanitare ale Uniunii Europene.

"împotrivă" în proporţie de 9D-95%, datorită
politicii iredentiste, şovine, naţionaliste şi
revizioniste promovată de U.D.M.R., în acord
tacit cu iredentiştii din Ungaria.
13) Faptul că secuii nu au un partid politic
se datorează şi politicienilor români care nu
i-au sprijinit în această cauză, lăsându-se
păcăliţi de şantajul aproape permanent al
U.D.M.R.-ului, care s-a agăţat cu obstinaţie de
putere, pentru a-şi îndeplini o serie de obiec
tive prin politica "paşilor mărunţi'� politică ce
în perspectiva istorică medie şi îndepărtată
nu va aduce avantaje minorităţii maghiare.
Dimpotrivă. Politica de separatism etnic le va
crea secuilor ungurizaţi multe dezavantaje şi
neîmpliniri, inclusiv de încadrare în viaţa
socială economică şi culturală a României.
Rămâne ca, în următorii 25-30 de ani, să
se lămurească problema partidelor constituite
pe criterii etnice, care este una păguboasă
pentru Europa. Vina o poartă şi Consiliul
Europei, care nu a obligat Ungaria să includă
în Parlamentul de la Budapesta reprezentanţii
minorităţilor din propria ţară, inclusiv accesul
lor la limba maternă. Din acest punct de
vedere, România poate fi luată drept model,
pe când Franţa, spre exemplu, nu acceptă
noţiunea de "minoritate " sau "minoritate
naţională ", deşi are circa 7 milioane de locui
tori de alte naţionalităţi, în special algerieni,
tunisieni, marocani, etc., aceştia neavând
niciun reprezentant în Parlamentul de la Paris.

Note
1. Cf. .,Observator", Bucureşti, din 1935 şi preluat in
.,Frontul", Satu-Mare, an 1, nr. 24, miercuri 15 februarie
1935, p. 3.
2. Generalul Traian Moşoiu, Ocuparea Budapestei. În
legătură cu operaţiunile militare din Ardeal 1918-1919,
Tip . .,Lazăr", Şimleu Silvaniei, 1919, p. 3.
3. Ibidem, p. 3-4.
4. Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică
Prodan, În apărarea României Mari. Campania Armate/
române din 1918-1919, Edit. Enciclopedică, Bucureşti,
1994, p. 233.
5. Ibidem.
6. Arh. MApN, Fond Microfl/me, roia P. II, 5. 190, c.

7. Ibidem, roia P. II, 5. 193, e, 226-227.
8. Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică
Prodan, op. cit., p. 233.
9. Ibidem.
10. Ibidem.
11. Arh. MApN, Fond Microfilme, roia P. II, 5. 190, c.
782-786.
12. Ibidem.
13. Ibidem, roia P. Il, 519B, c. 229.
. * Cf. Juma/ului de Operaţiuni al Comandamentului
Trupelor din Transilvania {1918-1921), voi. D, Satu Mare,

1998, p. 17Q-173.

514-516, 774-782.
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lăsa Ungaria fără luptători, capotând pe
câmpul de luptă de la Mohaci, la 29 august
1526. Războiul ţărănesc condus de Gheorghe
Doja a fost o răzvrătire în masă a iobagilor şi
şerbilor secui şi români faţă de nedreptele
măsuri stipulate în Tripartitul (1517) lui
Ştefan Werbăczi, o lucrare în trei părţi, cu legi
ce au avut un profund caracter antiţărănesc,
ţăranii fiind legaţi complet de glie, fără vreun
fel de drepturi şi libertăţi.
6) Acţiunea secuilor a fost destul de palidă
pe timpul revoluţiei de la 1848-1849. Dacă în
prima parte a revoluţiei ungare, aceştia au
sprijinit revoluţia, desfăşurând puternice
acţiuni de luptă, producând mari stricăciuni în
zona localităţilor Tg. Mureş, Luduş, Reghin şi
Deda, unde au distrus circa 7Q-80 localităţi
româneşti, în partea a doua a revoluţiei,
impusă prin forţa armelor trupelor generalului
Iosif Bem, au bătut în retragere.
Începând cu luna mai 1849, secuii s-au
delimitat aproape complet, devenind pasivi şi
resemnaţi, nemaicrezând în idealurile forţate
şi agresive ale punctului 12 al programului
revoluţiei ungare, care prevedea "uniunea "
Transilvaniei la Ungaria, dându-şi şi ei seama
că românii sunt majoritari aici, cei mai vechi
locuitori ai pământului, dar şi cu cel mai mare
rol în dezvoltarea economică şi socială.
7) În perioada 194Q-1944, când teritoriul
celor 3 judeţe: Covasna, Harghita şi o parte a
teritoriului din Mureş cu alte judeţe din
Ardealul de nord-vest a fost cedat Ungariei
fasciste, în urma unui dictat fascist, odios,
întemeiat pe şantaj şi frică, secuii nu s-au
bucurat de prea multe drepturi şi libertăţi, în
condiţiile în care dominante au fost, în viaţa
lor, starea de urgenţă şi pericolul de război.
Din păcate, s-au produs şi multe acţiuni anti
româneşti, împotriva populaţiei de etnie
română, rămasă aici, care a fost supusă la tot
felul de pogromuri şi persecuţii, acţiuni iniţia
te îndeosebi de autorităţile de esenţă hunga
ristă şi funcţionarii trimişi aici, de autorităţile
de la Budapesta. Au fost distruse 61 biserici
româneşti, iar o parte a populaţiei româneşti
a fost expulzată, terorizată şi supusă la tot
felul de fapte nedemne secolului al XX-lea.
8) În toate recensămintele de la 1721
până la 1930, dar şi după 1944, în documen
tele oficiale ale vremii, secuii s-au trecut la
rubrica ,,secui " şi nu la rubrica "unguri'� ca un
drept individual de exprimare al fiecărui cetă
ţean. La recensământul din 1992, doar 629

9) Dup� 1945, sub presiunea lui I. V.
Stalin, României i s-a impus înfiinţarea
aşa-zisei Regiuni Autonome Maghiare, f�ră
consultarea poporului român, a populaţiei
româneşti majoritare din Transilvania. Acestei
regiuni i s-a pus capăt în 1968, prin organi
zarea administrativ-teritorială pe judeţe.
Judeţele, in România, au o vechime de peste
700 de ani, o tradiţie, o valoare legislativă şi
juridică deosebite. In Transilvania, organizată
pe comitate, similare cu judeţele; organizarea
pe judeţe s-a introdus după Marea Unire din
1918, fiind un atribut al statului român şi al
voinţei celor circa 80% din locuitorii români,
ai Transilvaniei care s-a manifestat înainte de
1968 prin referendum naţional, deci democra
tic, nu ca o voinţă impusă de Ceauşescu, cum,
uneori, f)reşit sau voit, se mai speculează.
10) In mai 1991 şi 1992, s-au făcut mari
presiuni prin emisiunile radio şi TV asupra
populaţiei secuieşti din Harghita şi Covasna,
să nu se mai treacă la recensământul din
1992, la rubrica secui'� ci la rubrica "unguri
"
maghiari ". Acest joc necinstit a fost făcut de
Laszlo Tokes şi alţi episcopi, preoţi şi politi
cieni unguri, cu scopul de a creşte numărul
ungurilor din România, ce reprezenta atunci,
circa 6,4% din populaţia ţării, circa 1 .624.000
în 1992, acum în 2012 - estimativ 1.260.000
după ultimul recensământ (calcule şi date
preliminarii - august 2012).
11) Încercările secuilor de a-şi constitui, în
199Q-1991, un partid secuiesc, s-au izbit de
poziţia de neacceptare a U.D.M.R. (Uniunea
Democratică a Maghiarilor din România), o
uniune culturală neînregistrată juridic ca
partid politic în România, după 23 de ani de
la evenimentele din Decembrie 1989, deşi
participă la alegeri fără a avea statutul de
partid politic recunoscut juridic, însă cu
posturi de miniştri în Guvernul României,
Marko Bela, viceprim-ministru în mai multe
guverne, un aspect total nelegal, incorect şi
necinstit, aspect pe care sunt convins că
Germania, Franţa, Spania, Anglia, Polonia sau
chiar şi Ungaria nu I-ar accepta şi admite ca
legal în acest secol al XXI-lea, nici în ruptul
capului.
12) Crearea unei regiuni cu denumirea de
"Ţinutul Secuiesc", cu statut autonom, un
ţinut secuiesc fără secui, rămâne o utopie
greu de acceptat, în 2012, de statul român,
dar şi în perspectivă istorică. Este o chestiune
ce ţine de voinţa statului român şi a naţiu nii
române, care nu se poate tranşa decât prin
referendum naţional, la care românii ar vota

de locuitori din cele trei judete s-au declarat
secui Secuimea rămânând fără "secui'�
,
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capturarea şi dezarmarea de către Armata Română a Diviziei de secui (23-29 aprilie 1919)
Detaşamente: "General Davidoglu ", "Maior
Stavri ", "Colonel Ioan " pe directii divergente.
Acţiunile de luptă au continuat şi pe 24
aprilie 1919, cu mai multă înverşunare,
marile unităţi române urmărind incercuirea
Diviziei de secui.
Detaşamentul "General Davidoglu'� compus
din Brigada 2 Roşiori, u n Batalion de
Infanterie, 1 Baterie de Artilerie Călăreaţă, 1
Secţie de Tunuri şi o Secţie de Motomitraliere,
a înaintat spre Nord, pe direcţia Vasaros
nameny-(op9.
Detaşametul "Maior Stavri ", compus dintr
un Escadron din Regimentul 4 Roşiori, un
Batalion din Regimentul 27 Infanterie şi o
Secţie din Regimentul 4 Artilerie, a activat la
stânga pe direcţia Nyiregyhaza-Kiszvardalo,
"
Detaşamentul "Colonel Ioan era format
din Brigada 3 Roşiori, două Batalioane din
Regimentul 16 Infanterie şi o Baterie din
Regimentul 4 Artilerie, care a înaintat pe
directia generală est, spre Nyiregyhaza
-Kiszvardau.
În ziua de 24 aprilie, către seară, Divizia de
secui a avut următoarele pierderi: 2 ofiţeri
morti şi 5 răniti, 32 soldaţi morti şi 82 răniti12,
Au fost capturaţi 8 prizonieri şi locotenentul
unei baterii de artilerie, care a declarat că
trupele ungare şi de secui "au foarte mare
lipsă de muniţii şi moralul lor este foarte
scăzut" 13.
În următoarele cinci zile, ultimele rezis
tenţe ale Diviziei de Secui au fost treptat
încercuite, capturate, dezarmate şi făcute
prizoniere. Conform Jurnalului de Operaţii al
Comandamentului Trupelor din Transilvania,
ultimele acţiuni de capturare şi dezarmare a
Diviziei de Secui, circa 8.000-10.000 de
oameni, au avut loc in zilele de 28 şi 29 apri
lie 1919, la care au participat: Detaşamentul
"General Davidoglu " cu Brigada 2 Roşiori (6
escadroane şi una baterie călăreaţă) în
regiunea Kemecse (13 km N Nyiregyhaza),
Demecser, Ramocsahâza (28 km NE Nyiregy
hâza), două batalioane din Regimentul 83
Infanterie ardeleană (Cluj) la Mateszalka,
Regimentul 10 Cavalerie la Demecser,
Detaşamentul "Colonel Ioan" la Rakamaz Gura Someşului - Tisza Lok şi 1 Batalion 1
Regimentul 81 I nfa nteri e (Dej), 1 Batalion 1
Regimentul 1 6 Infanterie şi 1 Bateri e 1
Reg i mentu l 23 Arti l e rie din compunerea

la capitularea totală, din 4 august 1919.
Cât priveşte Divizia de secui, este bine să
ne amintim pe scurt doar câteva aspecte de
ordin istoric privind secuii, problemă mult
trâmbiţată de iredentiştii unguri după 1990,
chiar şi în prezent.
1) Secuii au fost colonizaţi în Transilvania
după cavalerii teutoni, expulzaţi în 1224 în
secolele XII-XI\/, în mai multe etape. Ei sunt
colonişti, respectiv "hospites� aduşi aici pe
pământurile românilor de regii Ungariei, la fel
ca şi saşii şi şvabii. Majoritatea istoricilor
susţin pe bază de argumente certe că sunt de
neam turcic, şi nu de neam fino-ugric, cum
sunt ungurii şi finlandezii. După anii 1830
-1840, secuii au început să fie ungurizaţi în
masă. Ei însă, au multe tradiţii şi obiceiuri
comune cu românii, fiind suprapuşi peste
aceştia prin colonizare.
2) De-a lungul secolelor, ei nu au avut
niciun fel de autonomie teritorială. Regatul
Ungariei, Imperiile Habsburgic şi Austro
Ungar nu le-a acordat niciun fel de autono
mie. Singura facilitate a fost aceea de a fi
recunoscuti ca "naţiune" privilegiată cu locuri
distincte în Dieta Transilvaniei, separate de
cele ale ungurilor şi saşilor, care de regulă au
fost ocupate de nobilimea secuiască, şi nu de
oamenii de rând ai secuilor.
3) Regii şi principii Ungariei, dar şi cei ai
Transilvaniei de origine ungurească, nu s-au
interesat de soarta şi viaţa lor, până târziu pe
la 1848-1849, când i-a întărâtat fără prea
mari succese împotriva revoluţiei române,
folosindu-i ca o "masă de manevră'� împo
triva revoluţiei române, folostndu-i ca o forţă
militară, împotriva regimentelor de grăniceri
români şi a legiunilor lui Avram Iancu.
4) Secuii, de regulă, până la 1848-1849,
au fost prezenţi în marile evenimente istorice,
răscoale şi bătălii, alături de români: în răs
coala de la Bobâlna (1437-1438), în armata
lui Ştefan cel Mare în bătălia de la Vaslui (10
ianuarie 1475), Mihai Viteazul (23 august
1595) la Călugăreni; Şelimbăr (28 octombrie
1599); Mirăslău
(18 septembrie 1600),
Francisc Râkoczi al II-lea ( 1703-171 1),
ş.a.m.d, despre care conducerea UDMR evită,
după 1990, să mai spună ceva. Totul e trecut
sub tăcere privind istoria secuilor până la

acţi onând la Nyiregyhaza*. S-a pus astfel

pa rte a ţăr�nimii secuieşti, d a r îndeosebi a

Detaşamentului "Colonel Dragu", toate
capăt activit�ţii

Armata

U n g ară

-

1848-1849, întrucât nu-i avantajează, a:zl, pe

istoricii şi pol iticie n i i unguri.

5) La 15 14, secuiul Gheorghe Doja,

trei

unei mari u nltl\ţi, pe care
nu o va m ai putea folosi până

cu

o

ţărănimii româneşti, dar şi ungureştl, a
declanşat un puternic război ţărănesc, care va
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Divizia de secui dispunea de circa 1 1.000
de oameni, din care circa 8.000 secui, ceilalţi
3.000 erau români şi saşi, mobilizaţi din zona
Harghita, Covasna şi de pe Târnave, în mare
grabă, mulţi forţaţi (ne referim la români şi
saşi ş.a.), alţii cu frică faţă de Curtea Marţială.
Divizia dispunea de 130 de mitraliere şi 48 de
tunuril, o dotare destul de bună la acea dată.
Militarii diviziei erau bine instruiţi.
Despre urmărirea şi prinderea Diviziei de
secui prezintă o serie de aspecte şi generalul
Traian Moşoiu, comandantul Armatei "Transil
vania ". El arată următoarele: "După ocuparea
oraşului Târgu-Mureş la 18 Noiembrie stil
vechi, un detaşament de infanterie cu două
baterii de artilerie au pus stăpânire pe Vioara,
pe Mureş în scopul de a impiedica operaţi
unile Diviziei de secui de sub comanda
colonelului ungur Kratochwi/1, care plecase din
Cluj, spre Alba Iulia, cu misiunea de a risipi
adunarea de la Alba Iulia şi de a prinde pe
conducătorii românilor. Luând cunoştinţă de
prezenţa trupelor române în valea Mureşului,
colonelul Kratochwi/1 a renunţat la proiectul
său. Până la 1 Decembrie 1918, Divizia a 7-a
a pus stăpânire pe oraşele Bistriţa, Dej şi Cluj,
de unde se retrăseseră trupele maghiare " 2,
Urmărirea şi capturarea Diviziei de secui a
fost dată in consemn şi prin ordine precise
către comandanţii Diviziilor 6, 7 Infanterie şi
Diviziei 2 Cavalerie, dar şi celor de la Brigăzile
2 şi 3 Roşiori, Regimentele 16 şi 27 Infan
terie, Regimentul 4 Artilerie. Aceste eşaloane
au avut ca obiectiv principal, după bătălia de
la Ciucea ( 14-17 aprilie 1919), urmărirea
îndeaproape a Diviziei de secui de către
detaşamentele speciale de cavalerie, întărite
cu artilerie şi infanterie.
În studiul său publicat la Şimleu Silvaniei,
în 1919, generalul Traian Moşoiu prezintă în
câteva detalii cum a fost capturată Divizia
de secui şi colonelul Kratochwill. El arată că:
"În ziua de 19 aprilie (1919 s.n.), armata for
mată din unităţile Grupului de Nord ocupă
punctele Huszt, Satu-Mare, Carei, Săcuieni,
iar la 20 aprilie, Divizia a 6-a intră În Oradea.
După ocuparea oraşului Satu-Mare, Divizia a
2-a Cavalerie, Întărită cu Detaşamentul
"Colonel Ioan " din Divizia a 6-a, urmărind
Divizia de secui, care se retrăgea spre Nord
Vest, în direcţia Csap, o incercuieşte şi o
sileşte să se predea. Am avut satisfacţia ca
faimosul colonel Kratochwi/1, comandantul
acestei divizii, să predea in mâinile mele sabia
şi armamentul său" 3,
Cum s-a reuşit încercuirea Diviziei de secui?

În primul rând, a fost întocmit un plan de
urmărire a acesteia, de a nu o pierde din
contact, aşa cum reiese din Jurnalul de
Operaţiuni al Comandamentului Trupelor din
Transilvania. Au fost stabilite, imediat după
luptele de la Ciucea, detaşamente şi patrule
de cercetare şi urmărire de către generalul
Davidoglu, comandantul Diviziei 2 Cavalerie şi
comandantul Diviziei 7 Infanterie, generalul
Constantin Neculcea, care au dat ordine
colonelului Ratari, colonelului Ioan şi maio
rului Stavri de a ţine contactul cu Divizia de
secui.
În ziua de 22 aprilie 1919, Diviziile 2
Cavalerie şi 7 Infanterie au atacat puternic
trupele Diviziei de secui, dispuse în apărare
pe aliniamentul: 3 km sud Mateszalka,
canalul Crasna-nord Kocsorcf4: "Atacul a fost
executat de Brigada 2 Roşiori a generalului
Davidoglu, dinspre est, şi cu detaşamentul
"colonel Ratari'� dinspre sud. În eşalonul 2,
Brigada 3 Roşiori a Înaintat înapoia Brigăzii 2
Roşiori, fiind gata a interveni la nevoie în
acţiune " s. Ciocnirile şi luptele cu poziţiile
înaintate ale Diviziei de secui au fost deosebit
de dure, forţele române înregistrând pe 22
aprilie, 4 morţi şi 2 1 răniţi (trupă), precum şi
un ofiţer rănit (maiorul Popovici)6. Rezistenţa
opusă pe poziţiile înaintate de către secui a
fost învinsă, după circa 4-5 ore de luptă. În
aceste condiţii "Divizia de secui s-a retras În
grabă spre nord şi vest de Mateszalka, locali
tatea fiind ocupată de Detaşamentul Colonel
Rotaru. Roşiorii au pus stăpânire pe Kis
Kocsord şi alte sate din zonă " 7, Divizia de
secui a fost somată de comandanţii diviziilor
române în mai multe rânduri să se predea.
În dimineaţa zilei de 23 aprilie, la statul
major al Regimentului 10 Roşiori s-a prezen
tat in calitate de parlamentar, căpitanul Pal
Imre, trimis de colonelul Kratochwill, pentru a
discuta şi stabili condiţiile capitulării. Acesta a
sosit din direcţia Nyirmada-Tarni. Forţele
române au înaintat spre Vasarosnameny, iar
cu altă coloană dinspre Mateszalka, către
Nyirbator-6fejert6, tăindu-le legătura şi
retragerea către trupele din «Garda Roşie»,
care se aflau concentrate la NyiregyhazaB.
Prin cele două acţiuni ale trupelor române,
s-a reuşit o învăluire dublă pe la est şi sud,
sud-vest, Divizia de secui fiind prinsă aproape
ca într-un cleşte.
Deoarece colonelul Kratochwill nu a dat
vreun răspuns comenzii Regimentului 10
Roşiori privind capitularea, Divizia 2 Cavalerie
a continuat urmărirea şi învăluirea cu cele 3
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Abstract

The article presents the pursuit and capture of the Szekler Division, led by colonel Kratochwil, on April 19, 1919. In
a study published at Şimleu Silvaniei in 1919, general Traian Moşoiu presents in detail how the Szekler Division and colo
nel Kratochwil were captured. He writes: "l've had the satisfaction of the famous colonel Kratochwil, commander of this
division, surrendering his sward and arms into my hancls".

Evenimentele anului 1918 din Transilvania
vor conduce la un proces de redeşteptare a
românilor pentru a-şi recâştiga drepturile
pierdute prin Limilire şi intoleranţă, începând
cu blestematul UNIOM TRIUM NATIONUM,
născut la 1437-1438 în mintea elitelor ungu
reşti, săseşti şi secuieşti, prin care s-au creat
privilegii pentru minoritarii pripăşiţi pe aici,
prin Transilvania, după secolele XII-XIII .
În a doua parte a anului 1918, au apărut în
planul atenţiei opiniei publice şi a Europei,
problemele politice şi militare privind Transil
vania. Se pun probleme deosebite privind:
• apărarea Transilvaniei, a
populaţiei şi
bunurilor acesteia, a liniştii şi ordinii publice;
•
revederea fundamentală a relaţiilor
româna-ungare privind poziţia faţă de
Transilvania, ţinând seama că aceasta va
deveni un obiect de dispută, după dezmem
brarea în 1918 a Imperiului Austro-Ungar;
•
luarea unor măsuri de consolidare a
ordinii şi siguranţei, odată cu înfiinţarea
Consiliului Naţional Român Central, cu sediul
la Arad;
•
înfiinţarea gărzilor naţionale române
pentru apărarea Marii Unirii până la sosirea
trupelor din Vechiul Regat;
•
măsuri de întărire a trupelor din
Transilvania, după 10 decembrie 1918;
• problema Transilvaniei intră în atenţia
Conferinţei de Pace de la Paris (ianuarie
-februarie 1919);

ină, păcatele şi răutatea duşmanului austro
ungar;
Intrarea în secuime a trupelor Diviziilor 6 şi
7 Infanterie a fost o surpriză totală pentru
locuitorii zonei, dar mai ales pentru colonelul
Kratocwhill, care a fost surprins, şi total
nepregătit de ripostă.
Aflând de Adunarea de la Alba Iulia,
colonelul Kratocwhill s-a gândit să atace pe
direcţia Aiud-Aiba Iulia, pentru a-i determina
pe români să nu se ducă acolo. Ce să facă?
Timpul era scurt. Era depăşit total de eveni
mente. I-a trecut prin cap că cel mai bine este
să constituie în pripă o divizie de secui pentru
a-i apăra pe vremelnicii conţi şi grofi unguri
pripăşiţi pe aici, prin Ardeal, cu planuri mari,
inclusiv ca pe toţi românii din Transilvania
să-i facă "unguri de drept'� dar fără voia lor, a
românilor, ori a celorlalţi minoritari.
Colonelul Kratochwil, în mare grabă a
mobilizat la Cluj Divizia de secui, la o depăr
tare cât mai mare faţă de Diviziile 6 şi 7
Infanterie, sosite în raioanele Miercurea-Ciuc,
Sândominic şi Topliţa, Deda, Reghin.
La apropierea Diviziei 7 Infanterie de ora
şul Cluj, cu 1-2 zile înainte ca aceasta să fie
la porţile oraşului, colonelul Kratochwill şi-a
luat cu divizia tălpăşiţa spre Huedin, Aleşd, de
frică să nu fie atacată, capturată şi făcută pri
zonieră.
Comandamentul Trupelor din Transilvania
(Armata "Transilvania'') înfiinţat la 1 1/24

stabilirea "zonei neutre" între trupele
•
române şi cele ungare;
mobilizllrt:i:l românilor ardeleni şi consti
tuirea Diviziilor ardelene de infanterie a fost
un act de participare constantă, hotărâtoare
şi in lureş, pentru a scăpa de dominaţia stră-

decembrie 1 9 1 8, la Sibiu, similar cu un
comandament de armată, a dat dispoziţii şi
ordine precise de urmărire a Diviziei de secui,
de prindere şi dezarmare a ei, fiind una

•

dintre marile unităţi cel mai bine pregătite ş•
cu o dotare corespunzătoare
.
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Prezenţa Aviaţiei române in sud-estul Transilvaniei, in anii 1916-1917
bombe au fost lansate peste Covasna, care
era înţesată cu trupe adverse12 .
Misiunile încredinţate lui Zorileanu, de
comandantul Escadrilei ''F2'� au continuat,
însă cu It. Gonta ca observator. Între acestea,
au predominat cele de recunoaştere fato şi
bombardament, aşa cum a fost cea din 19
iunie 1917. Atunci a trebuit să bombardeze
trenurile regimentare şi depozitele de la con
fluenţa pârâurilor Groapa Măgurii cu Caşinul
şi Cartierul Brigăzii a 8-a de Munte din
aceeaşi zonă. Itinerariul urmat a fost Oneşti Valea Caşinului, lansând 6 bombe tip "Gross".
Dintre acestea, patru au căzut direct in ţintă
deşi lansarea a fost stânjenită de focul viu al
artileriei antiaeriene a inamiculuiB. Î n ziua
următoare, a zburat la o altitudine de 3500 m,
pentru a executa o misiune de recunoaştere
şi foto în Valea Putnei, pentru a observa dacă
inamicul a prelungit calea ferată îngustă pe
traseul Covasna-Nerejul până la Năruja, spre
Valea Putnei. Itinerariul a fost: Oneşti Câmpurile -Borzeşti -Năruja -Spulberul Nereju -Paltinul -Năruja -Valea Sării -Rotuleşti
-Oneşti. Deşi au fost incomodaţi de ceaţa
persistentă în sector, s-a putut observa că
încă nu se construise calea ferată pe Valea
Zăbalei. Totalitatea lungimii raidului a fost de
148 km, dintre care mai mult de 100 km au
fost efectuaţi în spatele frontului inamic,
motiv pentru care au fost escortaţi de adju
tantul francez Laproux cu un avion de vână
toare. De asemenea, în 22 iunie, împreună cu
slt.francez Brisoud au reuşit să fotografieze
sectorul rus al frontului in regiunea Satului
Nou şi Valea Slănicului, de unde au luat 24
clişee foarte bune. Deşi au văzut un avion
ce zbura spre Tg. Secuiesc, nu au părăsit
misiunea.
Este adevărat, zborurile executate în teri
toriul inamic au cerut întotdeauna piloţi cu o
voinţă deosebită, aşa cum a dovedit şi sit.
Constantin Mincu, pilot care primise brevetul

doar cu un an in urmă. Acesta, imediat după
bătăliile de la Mărăşeşti şi Oituz, împreună cu
It. obs. Radu Cuţarida, a trecut in zbor munţii
in Transilvania, unde spaţiul era bine contro
lat de aviaţia inamică, şi a lansat populaţiei de
acolo manifeste prin care se vestea victoria
armatei noastre. El s-a folosit de renumitul
sau mai bine zis de bătrânul avion Farman
metalic, sosit la Bucureşti în plin război, adus
tocmai de la Salonic, de către aviatorii
englezi, care, o vreme, au luptat alături de
noi. La plecare, aceştia I-au lăsat să fie refor
mat pe meleagurile Moldovei. Însă lipsa de
material volant din escadrilele noastre a făcut
ca avionul respectiv să mai execute multe
zboruri, fie de război, fie de legătură. Din
acest motiv, aviatorii scriseseră pe gondola
fuselajului "Gara de Nord - Obor'� intocmai ca
pe un tramvai cu cai din Bucureştii de
odinioară.
După luptele de la Mărăşeşti, Mărăşti şi
Oituz, în care s-au sacrificat vitejeşte atâţia
români, inamicul a fost oprit, stăvilindu-se
astfel acţiunile sale militare concepute şi
conduse de generalul Mackensen, supranumit
"
"spărgătorul de fronturi . Atât înaintea
acestor lupte, cât şi in urma lor, adversarii
noştri s-au intrecut in folosirea a tot felul de
metode demobilizatoare, ajungând până
acolo încât aruncau în tranşeele trupelor
române publicaţii ori alte tipărituri duşmă
noase, dintre care unele erau editate la
Bucureşti de câţiva politicieni şi ziarişti rămaşi
acolo. Unii chiar au discreditat armata
română in faţa celor rămaşi acasă. Sigur că
am răspuns şi noi cu o seamă de misiuni,
aşa cum a fost cea din 2 octombrie 1917,
când submaistrul Ioan Georgevici şi sit.
Barzon au lansat manifestele noastre, trupe
lor inamice14, precum şi trimiterea unor
avioane, chiar la Bucureşti, cu asemenea gen
de misiuni. Dar toate acestea vor face obiec
tul unei alte comunidki.
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celor 16 bombe de câte a kg fiecare, fără
aparate de ochire, satul Oituz a fost acoperit
de fumul explozii!oi şi al incendiilor produse.
Cu toate acestea, din depozitele atacate s-a
tras multă vreme cu tunurlie de 105 mm
asupra celor două avie;ane româneşti, însoţite
de alte două avioane ruseşti, care au lansat şi
ele încă 8 bombe, �idicând totalul la 192 kg.
De reţinut că o bună parte din traseu, moto
rul avionului pilotat de Mircea Zorileanu a
avut probleme în funcţionare, ceea ce a dat
serios de gândit echipajului care, spre cinstea
lui, nu a renunţat la executarea misiunii. Însă
a urcat mai greu la 1500 m altitudine, rămâ
nând în urma celui pilotat de francez, fapt
pentru care s-a tras mai mult asupra lui cu
tunurilell.
Primind o misiune secretă, în 7 iunie a
decalat un avion "G4" condus de sergentul
Alessandre şi It. Reger Lucy la bord. Însă
configuraţia terenului i-a păcălit pe bunii
noştri luptători francezi, care trebuiau să
cerceteze căile de comunicaţie dintre Zăbala
şi Milea şi pe cele dinspre Zăbala şi Valea
Buzăului. Ei au ajuns în Valea Teleajenului şi
la Ploieşti, unde au surprins o mare activitate
în gară. Profitând de situaţie, pentru că tot
ajunseseră până acolo, au aruncat două
bombe, după care s-au întors, aterizând la
Tecuci, urmăriţi de două avioane "Fokker", ale
căror mitraliere, se pare, trăgeau prin discul
elicei.
Pentru a iunie 1917, Grupul 1 Aviaţie a
ordonat să fie bombardată localitatea Breţcu
de peste munţi, misiune ce a fost executată
cu succes. Ar fi fost ziua cu o frumoasă acti
vitate, dacă inamicul era împiedicat de a ne
bombarda şi el. A lansat trei bombe la Oneşti,
fără a produce prea mari pagube, opt asupra
podului de peste Trotuş, aproape de Oneşti,
fără să-I lovească, apoi câte două în satele
Bâlca şi Coţofeneşti.
În 12 iunie 1917, a fost executată una
dintre cele mai de seamă misiuni îndeplinite
de aviaţia veche românească : bombardarea
în plină noapte a Braşovului şi Covasnei.
Zborurile de noapte executate de maestrul
Zorileanu au culminat cu cel din12 iunie, când
a decalat în plină noapte de pe terenul de la
Oneşti, la ora 1,55, fără ajutorul unor insta
laţii potrivite de lumini artificiale şi nici cu o
iluminare corespunzătoare a terenului de pe
care a decalat. Atunci a fost bombardată gara

pentru care, în afara efectului material şi
moral, bombardamentul a fost socotit şi ca
unul de represaliilD.
O săptămână după reuşita lor acţiune de
bombardament, cei de la Grupul 1 Aviaţie au
primit o altă misiune specială, de care s-au
achitat exemplar adj. Lafarge şi It. Laperote.
Ei, în afara misiunii de recunoaştere de arma
tă în spatele trupelor inamice, au împrăştiat
câteva pachete cu manifeste deasupra
Braşovului şi la Tg. Secuiesc, mitraliind şi un
tren de persoane de la 400 m altitudine.
La 27 mai 1917, Comandamentul Armatei a
II-a Române a revenit, trimiţându-le un tabel
cu centrele pe care aviaţia avea ordin să le
bombardeze, precizând şi locul în care se
aflau mai multe comandamente inamice, aşa
cum erau Cartierul Brigăzii B Munte, aflat la
confluenţa Văii Groapa Măgurii cu Valea
Caşinului, Centrul Diviziei 1 Cavalerie şi 218
de la fabrica "Carpaţi ", Centrul Diviziei 71 de
la Oituz, Cartierul Corpului 8 Armată de la
Breţcu şi Cartierul Grupului Gerock din Tg.
Secuiesc.
Misiuni speciale sunt socotite şi temerarele
zboruri executate de Mircea Zorileanu, mare
le aviator român. Acesta, în 6 iunie 1917,
după ce a decalat în zorii zilei la ora 3,40,
împreună cu It. obs. Ştefan Sănătescu, aflat
la prima sa misiune pe frontul din Moldova, a
bombardat cu succes fabrica "Carpaţi " şi pos
tul de comandă al Diviziei 218 inamică, chiar
dacă orientarea îi fusese îngreunată de ceaţă.
Artileria vrăjmaşă s-a dovedit foarte activă pe
aproape întregul traseu, însă nu i-a împiedicat
să arunce opt bombe în condiţii foarte bune
asupra obiectivului vizat, provocând un incen
diu în incinta acestuia.
Pentru misiunea din 7 mai 1917, decolarea
s-a dovedit mai dificilă din cauza luminii date
de flăcările de la benzina turnată pe sol, care
nu a fost suficient de puternică. Totuşi, cele
două avioane ce aparţineau escadrilei "F-2 "
au reuşit la ora 3,45, să-şi ia zborul. Ele au
fost pilotate de cpt. Mircea Zorileanu, care era
în echipaj cu It. obs. Ştefan Sănătescu şi de
cpt. Nielsen, un adevărat prieten al românilor,
care a zburat împreună cu camaradul său,
Brissoud. Aveau misiunea să bombardeze
Cartierul Diviziei 71 Germană şi depozitele
acesteia de la Oituz. Cât timp avioanele noas
tre au zburat deasupra liniilor inamice, ele au
fost atacate cu înverşunare de artileria anti
aeriană inamică, care a tras circa 300 de

Braşovului, f�când să explodeze mai multe
rezervoare cu combustibil, atât acolo, cât şi la
"fabrica de petrol", iar la întoarcere încă 6

proiectile, ale căror explozii au fost văzute şi
de pe terenul de la Oneşti. După lansarea
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Prezenţa Aviaţiei române În sud-estul Transilvaniei, În anii 1916-1917
misiunea împreună cu Lucy, dar in ziua urmă
toare, a fost nevoit să schimbe motorul
avionului. Abia la 4 februarie, şi-a reluat acti
vitatea de zbor, cu acelaşi Lucy. Ar fi trebuit
să treacă din nou munţii în Transilvania, însă
motorul nu a funcţionat normal şi după
câteva minute, şi-a intrerupt zborul. Venind la
aterizare în direcţia hangarului şi cu viteză
mare, Ioan Peneş a lovit un alt avion, căruia
i-a rupt o parte din plan, stricându-1 şi pe
al său.
În lunile februarie, martie şi chiar aprilie
1917, s-au executat puţine zboruri, din cauza
iernii grele. Totuşi, misiunile urgente ori spe
ciale au fost duse la indeplinire. La 22 martie,
Peneş cu Lucy au luat 64 de imagini fato în
Valea Oituzului şi Caşinului, cu toate că au
fost tot timpul atacaţi de artileria antiaeriană
inamică, motiv pentru care s-a întors cu avio
nul perforat de proiectilele inamiculuis. Peneş
a repetat misiunea cu aceleaşi rezultate, în 21
şi 24 martie, când a căutat mult mai bine
poziţiile inamicului pe la Mărăşeşti.
La 30 martie, împreună cu Lucy, a ajuns
iarăşi la Oituz şi Tg. Secuiesc, pentru a foto
grafia situaţia de pe cele trei aerodromuri
aflate peste Carpaţi. Cu avionul "Farman 40 "
nr. 36, el a executat, la 3 aprilie, o recunoaş
tere fato în spatele frontului şi un reglaj de
tir în Valea Suşiţei, apoi, în echipaj cu obser
vatorul francez Brissoud, a executat o recu
noaştere, în spatele frontului Corpului 4
Armată, ca apoi să înceapă zborurile de
antrenament, cu noii piloţi sosiţi pe front.
Imediat, alte echipaje au continuat asemenea
misiuni, chiar dacă în faţa Grupului, aflat
atunci la Bacău, apărarea antiaeriană inamică
era foarte puternică, trăgând cu precizie. Trei
baterii din Valea Oituzului nu au permis avio
nului pilotat de Dumitru Naidinescu să treacă
spre Tg. Secuiesc, rănindu-1 pe It. Radu Cuta
rida, care era observator. Insistându-se cu
asemenea misiuni, rezultatele nu au întârziat
şi curând, la Covasna, s-a fotografiat un mare
depozit ce era compus din 20 de hangare
mari6.
La 30 aprilie, în timp ce se afla împreună
cu ofiţerul observator Adrian Dumitriu deasu
pra liniilor duşmane, pentru a face o recu
noaştere aerian� in sector, avionul a fost lovit

datorită îngrijirilor primite, au scăpat cu viaţă,
însă Ioan Peneş a rămas infirm pentru toată
viaţa. În spital fiind, a aflat o mare veste, care
1-a impresionat până la lacrimi. I se conferise
Ordinul " Mihai Viteazul ", cea mai înaltă
distincţie destinată ofiţerilor armatei române,
pentru fapte excepţionale de arme, stârnind
admiraţia şi respectul celorlalţi răniţi şi ale
întregului personal medical.
În urma recunoaşterilor aeriene şi a infor
maţiilor culese, prin ordinul nr. 916 din 17
mai 1917, Comandamentul Armatei a Il-a
Române a comunicat Grupului 1 Aviaţie o
serie de obiective ce trebuiau bombardate de
aviaţie. Aceasta pentru că în spatele frontului
erau concentrate multe trenuri de luptă şi
regimentare ale Diviziilor 218 şi 1 Cavalerie,
precum şi însemnate depozite de hrană şi
muniţii. Totodată, se recomanda lovirea din
aer a rezervelor inamicului din valea pârâului
Lărguţa, a celor din localitatea Câmpurile şi
Roşculeşti, Găurile şi Colacul, aflate în sec
toarele Suşiţa, Putna, etc. Se insista să fie
atacate, cu prioritate, localitatea şi gara
Câmpurile, de unde porneau spre front cinci
căi de comunicaţie. La fel Poiana Înţărcătoa
rea, unde se găseau toate trenurile Brigăzii
8 Munte şi un centru de reaprovizionare.
Ziua şi ora atacului erau lăsate la aprecierea
aviatorilor.
Activitatea inamicului aflat la Tg.Secuiesc
era destul de atent observată. Ca dovadă,
în 10 mai, după bombardarea fabricilor
"Carpaţi" - atacată cu 2 bombe, precum şi a
celei numită "Union'� cu alte 2 bombe, s-a
executat un zbor de recunoaştere asupra
aerodromurilor de la Tg. Secuiesc, reţinându
se că cel de la sud de gară părea părăsit. În
schimb, cel de la sud-vest de oraş şi cel de la
Katolna aveau 6 hangare mari montateB. La
fel, luni 15/28 mai 1917, când s-a descoperit
o nouă baterie în Valea Caşinului şi s-au luat
12 clişee fato, chiar dacă s-a tras puternic
împotriva avioanelor şi de la Tg. Secuiesc9.
După pregătirile necesare, în ziua de 19
mai 1917, s-a executat prima misiune de
bombardament din cele ordonate, atacându
se cu cinci avioane localitatea Câmpurile.
Misiunea s-a bucurat de un frumos succes,
multe dintre cele 24 bombe cu lichid a 8 kg
fiecare au c�zut pe magaziile din gara
Câmpurile şi barăcile din jur. În ce priveşte

de un obuz tocmai în comenzi, pe când se
afla la 3000 m. Cei doi zburiitori s-au prăbu
şit la pămant, lângă Mănăstirea Caşin odată
cu avionul, din care s-a mai putut recupera
doar motoru17. Grav răniţi, aviatorii au fost
internaţi în spitalul din Piatra Neamţ unde,

data executării misiunii, rapoartele militare
scriau � a fost bine aleasl§, deoarece in
dimineata zilei respective aviatia inamică
bombardase dispozitivul Diviziei 1, motiv
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conţinut: "Primăria oraşului Sf. Gheorghe,
văzând criza financiară şi greutăţile econo
mice prin care trece oraşul nostru, a căror
consecinţe sunt sărăcia şi mizerea cea mai
neagră in care se sbate o parte din cetăţenii
acestui oraş. Fiind animaţi de sentimentele de
caritate care ne impun o acţiune de ajutorare
a săracilor acestui oraş, suntem nevoiţi a
apela la sprijinul Dvoastră pentru a putea
face o selecţie dreaptă a cetăţenilor care sunt
avizaţi (îndreptăţiţi -n.n.) la asistenţă publică.
Din aceste motive cu onoare Vă rugăm ca să
binevoiţi a ne Înainta În termen de 8 zile, un
tablou al săracilor din cercul Dvs. de activita
te din care tablou să reiasă starea celor tre
cuţi În tablou, numărul copiilor, mijloacele de
trai de care dispun şi cauzele care i-au adus
În starea de mizerie de azi.... Mai suntem În
măsură să Vă avizăm, că o primă măsură
luată de noi, cu data de 25 decembrie 1931,
am deschis, În fostul local al şcoalei de arte şi
meserii, două camere Încălzite, unde săracii
oraşului pot sta la adăpost şi căldură in fieca
re zi de la ora 7 a.m. până la ora 9 p.m.
Sperăm că apelul nostru va afla răsunetul
cuvenit În sufletele Dvs. şi animaţi de acelaşi
sentimente ca şi noi ne veţi da sprijinul cerut.
Sf. Gheorghe, la 23 Decembrie 1 931 '�
Documentul a fost trimis bisericilor ortodoxă,
greco-catolică, romana-catolică, reformată,
unitariană, mozaică şi evanghelică şi urmă
toarelor asociaţii: Asociaţiunea ASTRA,
Societatea de Crucea Roşie, Societatea " Profi
laxia tuberculozei", Reuniunilor de Binefacere
a Femeilor Reformate (din centru şi din
Simeria), Societatea
Altarul Romana
"
Catolic", Clubul Fetelor Romana-Catolice",
"
Reuniunea Femeilor Izraielite, Reuniunea
Femeilor UnitarieneJ'I.
În anul 1940, Asociaţiunea Transilvană
pentru Literatura Română şi Cultura Poporulur
Român - ,,Astra", Despărţământul central al
jud. Treiscaune, solicită primăriei oraşului Sf.
Gheorghe împrumutarea unor utilaje pentru
nivelarea ,,stadionului sportiv de pe strada
Ştefan cel Mare " 3S.
Din anul 1938, cinematograful orăşenesc
din Sf. Gheorghe, a fost dat în gestionarea
ASTREI. În cadrul "ofensivei culturale " susţi
nută de acţiunile Asociaţiunii erau prezentate
filme cu mesaj educativ şi patriotic. Paginile
Buletinului ASTRE! redau date despre filmele
care au rulat. Astfel, in aprilie 1940, a fost

la Nord şi a actualelor lui tendinţe de deza
gregare socială şi naţională, este şi va rămâ
ne dezvoltarea cât mai adânc a conştiinţei şi
a culturii naţionale'�
Activitatea noastră culturală o desfăşurăm
prin gazeta populară apolitică " CUVÂNT MOL
DOVENESC" şi căminele culturale săteşti, al
cărui număr creşte mereu. Pentru a se vedea
tendinţele culturale ale Asociaţiunii noastre
ne permitem a anexa un extras din activitatea
Asociaţiunii noastre pe anul trecut. Cu acest
prilej ne permitem să menţionăm că până În
present, in tot cursul acestor ani, dintre toate
societăţile existente, Asociaţia noastră basa
rabeană a fost şi a rămas singura organizaţie,
care s-a menţinut, a luptat şi luptă pentru
intinderea culturii româneşti şi pentru unifica
rea sufletească a locuitorilor Basarabiei cu
restul ţării. Nădăjduind că veţi binevoi a apre
cia munca conştientă pur culturală pe care o
ducem in Basarabia, Vă rugăm să binevoiţi a
ne acorda pentru anul in curs preţiosul Dvs
ajutor material şi moral, pentru a putea
continua pe calea Începută. În speranţa spri
jinului Dvs. Mărinimos Vă rugăm să binevoiţi
a primi expresiunea sentimentelor noastre de
deosebit respect şi recunoştinţă. Preşedinte
Ioan Pelivan, Secretar, Al. David, Domniei
Sale, Domnului Primar al oraşului Sf.
Gheorghe" 32,
În iulie 1932, Prefectura jud. Treiscaune,
trimite o circulară, către autorităţile adminis
trative subalterne, cu următorul conţinut:
,,Asociaţiunea Culturală ASTRA Basarabeană
cu sediul În Chişinău, b-dul Alexandru/ cel Bun
nr. 67, ne aduce la cunoştinţă prin adresele
nr.. că, În vederea ridicării unui monument
eroilor voluntari ardeleni care au fost măcelă
riţi de bolşevici În gara Chişinău, pe când erau
in drum spre Patria mamă pentru izolarea şi
pentru ajutorarea refugiaţilor moldoveni
transnistreni, a sinistratilor inundaţiilor din
Basarabia, a luat iniţiativa de a organiza in
cuprinsul ţării, diferite, serbări, conferinţe,
spectacole etc. Ministerul apreciind această
lăudabilă acţiune, avem onoarea a vă ruga să
binevoiţi a da tot concursul Dvs. Moral, orga
nizatorilor numitei asociaţii pentru o cât mai
bună reuşită a scopuluf propus " 33 ,
Despărţământul ASTRA Treiscaune s-a
implicat şi în acţiunile de asistenţă socială ini
ţiate de către primăria Sf. Gheorghe. În
d ece mbrie 1 93 1 , primaru l oraşului Sf.

prezentat filmul "0 noapte de pomină", în
distribuţie fiind artiştii Teatrului national din
Bucureşti, in frunte cu Vaslllu Blrlic, i a r in

Gheorghe, Dr. Ioan Popa, a trimis parohiilor
tuturor bisericilor şi principalelor asociatii
culturale şi sociale o circulară cu următorul
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IoAN LĂCĂTUŞU, VASILE STANCU
" completare au fost prezentate dansuri
naponale" 36,
In anul 1940, Institutul Central de Statis
tică cere lista cu adresele bibliotecilor
din oraş. În acel an, in Sf. Gheorghe funcţio
nau 4 biblioteci publice: ASTRA, Muzeul
Naţional Secuiesc, Casina Oraşului, Căminul
MeseriaşilorJ7.
Într-o situaţie din anul 1936, referitoare la
statutele şi bugetele persoanelor juridice asociaţiilor culturale, profesionale şi civice din oraşul Sf. Gheorghe, despre Asociaţiunea
din reşedinţa jud. Treiscaune, se spune:
,,ASTRA - Despărţământul central judeţean
Sf. Gheorghe, scopul: răspândirea culturii
româneşti prin: sala de citire de la biblioteca
asociaţiei, conferinţe, şezători literare, festi
valuri artistice, proiecţii cinematografice, are
local propriu, avere şi inventar şi 90 de
membri" JB.
În contextual istoric cunoscut, din anul
1940, sunt căutate soluţii pentru întărirea
rândurilor membrilor ASTRE!, prin aderarea
majorităţii funcţionarilor publici, aşa cum
rezultă din documentul următor:
" Copie după adresa nr. 57/1 940 a
Asociaţiunei ASTRA. Dl profesor dr. Iuliu
Moldovan, preşedintele Astrei ne informează,
prin circulara nr. 509/1940, că d-nii Rezidenţi
Rega/i ai Ţinuturilor Someş, Mureş şi Timiş,
au invitat, prin adrese circulare, pe toţi func
ţionarii administraţilor locale, să se Înscrie ca
membrii ai Astrei, sprijinind-o in toate acţiu
nile ei. Judeţele Braşov şi Treiscaune aparţi
nând Ţinutului Bucegi vă roagă să Îndemnaţi
şi Dvs. pe funcţionarii administraţiilor locale
să se inscrie ca membrii ai Astrei, asociaţia
noastră fiind singura care e răspândită şi la
sate, deci singura capabilă să sprijine la rân
dul ei iniţiativele de ordin cultural - naţional
in aceste două judeţe. În fostul Serviciu
Social funcţionarii erau obligaţi să facă parte
din Căminele Culturale. Noi nu dorim obligati
vitate, dar dacă un indemn ar porni de la
Excelenţele Voastre suntem siguri că va fi
urmat, iar astăzi organizaţia noastră, prin
tradiţia ei, este, credem noi, tocmai ceea ce
ne trebuie in acest Ardeal, pentru a infrunta
vremurile pe care trebuie să le trecem cu
bine. Primiţi, vă rugăm, Excelenta Voastră,
asigurarea distinsei noastre stime. Preşe
dinte, Dr. Nicolae Căliman, medic, Secretar,

naţionale sunt reliefate şi de corespondenţa
dintre compozitorii Tiberiu Brediceanu, din
Bri!şov şi Carol Molnar, din Sf. Gheorghe.
In Fondul " Colecţia achiziţii de la persoane
fizice'� a parţinând Arhivelor Naţionale
Covasna, a fost depistat un volum de colinde
cu următoarea dedicatie: Colinde culese şi
Întocmite pentru voce şi piano sau piano solo
(ad. lib) de Tib. Bredicianu. Proprietatea
autorului. Toate drepturile rezervate. De vân
zare la toate librăriile româneşti. Aceste colin
de, Întâia oară publicate, fac parte din colec
ţiile mele de cântece poporale. Le-am adur.at
din ţinuturile de dincoace de munţi şi anume:
nr. 1, 5 şi 16, din Bârgău, jud. Bistriţa
-Năsăud; nr. 3, 8, şi 9 din Strâmtura, jud.
Maramurăş, nr. 4 din comuna Berbeşn jud.
Maramurăş, nr. 6 din Săcel, jud. Maramurăş,
nr. 7, din Botiza Maramurăş, nr. 1 0, 14 şi 1 7
din Lugoj, jud. Caraş -Severin, nr. 1 2 şi 13
din Balinţ, jud. Caraş Severin, nr. 15 din
Rama, jud. Caraş -Severin şi nr. 18 din
Zlatna, jud. Alba Inferioară. Braşov, 1924'�
Broşură, format A4, 20 file. Pe prima copertă,
urmă-toarea dedicaţie autografă: "Domului
Carol Molnar, În semn de aducere aminte şi
mulţumită pentru preafrumoasa dedicaţie.
Tb. Brediceanu, Braşov, 1930 " 40.
În acelaşi fond, se află un dosar cu parti
tura compozitiei ,,ASTRA. Marş Festiv'� com
pus şi dedicat de compozitorul Carol Molnar,
din Sf. Gheorghe, domnului Tlb. Bredicianu
(65 de pagini). Compoziţia a fost prezentată
în interpretarea Orchestrei Fabricii Klinger,
orchestră care in februarie 1946 era compusă
din 23 de instrumentişti, după cum urmează:
violună - 4, violă 1 , cello - 1, contrabass 1, flaut - 1, oboi41,
Documentele prezentate constituie doar o
mică parte din documentele existente în
fondurile create de ASTRA şi păstrate la
Arhivele Nationale Sibiu, Bucureşti, Braşov,
Mureş, Covasna, Harghita ş.a., la care se
adaugă cele existente în fondurile administra
tive, ecleziastice, culturale, şcolare, familiale
etc. care aşteaptă să fie cercetate, în vede
rea editării unei monografii cuprinzătoare
referitoare la activitatea ASTREI in judetele
Covasna şi Harghita. Această, cu atât mai
mult, cu cât, despre activitatea ASTREI în
-

,,secuime'� din partea cercetărilor maghiari au
apărut lucrări care denaturează adevărul
istoric.

Ion Colan, profesor" 39,

Relaţiile de colaborare dintre oamenii de
cultur� români şi cei aparţinând minoritătJior
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Note
românilor din secuime, in "Omagiul Mitropolitului Nicolae
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Abstract
Along with attaining its national unity in 1918, Romania was preoccupied with defending its nationa l sovereignty and
its territorial integrity. It was thought that one of the most efficient means was to build a system of alliances which would
carne into play the moment one of the revisionist neighbors - Hungary, Soviet Union and Bulgaria - pursuing to modi
fy the borders set in the peace treaties ending the First Wortd War in 1919-1920, would try to alter the status-quo. To
this end, du ring the whole interwar period, Romania maintained a policy of friendships and alliances, primarily with the
two great powers of Europe, England and France, with the Uttle Entente (Yugoslavia and Czechoslovakia), with the coun
tries of the Balkan Pact (Yugoslavia, Greece and Turkey), with Poland. The study shows the politica! and diplomatic par
ley preceding the Vienna Diktat.

Odată cu desăvârşirea unităţii naţionale în
1918, România a fost preocupată să-şi apere
suveranitatea naţională şi integritatea terito
rială. s-a considerat că unul dintre cele mai
eficiente mijloace era constituirea unui sistem
de alianţe care să funcţioneze de îndată ce
unul dintre vecinii revizionişti - Ungaria,
Uniunea Sovietică şi Bulgaria - urmărind
modificarea tratatelor de pace încheiate după
primul Război Mondial, în anii 1919-1920, pe
această cale, a graniţelor, ar încerca să modi
fice statu-quo-ul.
Acţionând în acest sens, România, în
întreaga perioadă interbelică, a menţinut o
politică de alianţă şi prietenie, în primul rând,
cu cele două mari puteri europene, Anglia şi
Franţa, cu Mica Inţelegere (Iu_9oslavia şi
Cehoslovacia), cu statele din Intelegerea
Balcanică (Iugoslavia, Grecia şi Turcia), cu
Polonia.
Primii ani ai celui de-al patrulea deceniu al
secolului trecut au înregistrat fenomene care
aveau să provoace grave perturbări în viaţa
politică mondială, mai cu seamă în cea euro
peană. Instaurarea dictaturii hitleriste în
Germania, la 30 ianuarie 1933, a constituit un
act politic cu consecinţe dintre cele mai grave
pentru ansamblul relaţiilor internaţionale.
Politica dusă in comun de Germania şi Italia,
la care a aderat şi Ungaria, a condus, in final,
la destabilizarea păcii în Europa, la submina
rea tratatelor de pace de la Versailles.
Lumea diplomatică îşi da seama c;� Hitler a
acaparat toată puterea în Germa ni a, că
aceasta şi-a schimbat politica externi:i, obiec

nii mondiale stabilite la sfârşitul primului
Război Mondial de către Aliaţi prin prevederi
le Tratatului de la Versailles, cu o "Nouă
Ordine", reflectând principiile naţional-socia
lismului.
Făurind o armată dintre cele mai puternice
şi moderne din lume, Germania hitleristă a
încălcat obligaţiile prevăzute în diferite trata
te internaţionale încheiate la sfârşitul primului
Război Mondial. Printre altele, a i niţiat un
masiv program de reînarmare şi remilitarizare
a regiunii Rinului - mişcări agresive încurajate
indirect de eşecul democraţiilor occidentale şi
ale Ligii Naţiunilor de a li se opune eficient.
În acest context internaţional, va avea loc
o incercare de apropiere a Germaniei faţă de
România, în toamna anului 1936 şi primăvara
anului 1937. Astfel, in cadrul unei intrevederi
intre Găring, una dintre căpeteniile regimului
nazist şi ministrul României în Germania,
Petrescu Comnen, în numele lui Adolf Hitler,
demnitarul german a propus României să "nu
se angajeze intr-o combinaţie impotriva
Germaniei şi să se oblige la o neutralitate
sinceră şi riguroasă, oferind in schimb recu
noaşterea şi garantarea frontierelor României
impotriva Ungariei şi Bulgariei, iar la cererea
României, chiar şi impotriva Uniunii Sovietice':
În continuare Goring arăta că " Germania nu
doreşte nicio alianţă cu România, dimpotrivă,
neutralitatea acesteia ne-ar fi mai de folos. În
schimbul acestei neutralităţi, Germania va
spune tuturor vecinilor României: nu aveţi
dreptul de a vă atinge de �mântui românesc.
Vom spune Budapestei ca şi la Sofia că orice
tentativă fmpotriva României ar fi urmată de

tivul principal al acesteia fiind inlocuirea ordi-
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apariţia avioanelor noastre deasupra
Budapestei şi Sofiei. Nu mai incape Îndoială,
de asemenea, că orice tentativă din partea
sovietelor de a trece graniţa Dvs. ar găsi, la
cererea Dvs., in spateJe armatelor româneşti,
legiunile noastre': In finalul intrevederii,
Goring avertizează că "dacă refuzaţi această
propunere, Germania va căuta prietenie in
altă parte şi să nu vă miraţi dacă vom Întări
legăturile noastre cu Ungaria şi Bulgaria " 1.
Refuzând oferta Germaniei, regele Carol al
II-lea, guvernul de la Bucureşti, comunică lui
Hitler că România rămâne fidelă alianţelor
încheiate cu Franţa. Privind din perspectivă
istorică, este inexplicabil ataşamentul necon
diţionat al României faţă de Franţa, de care
ne legau numai relaţii politice, fără nicio cono
taţie economică şi nişte garanţii de securitate
nule. Cum a putut România renunţa la garan
ţiile graniţelor oferite de Germania şi la fluxul
de capital care ar fi asigurat progresul econo
mic şi ar fi dus în mod nemijlocit la creşterea
capacităţii de apărare a ţării? Investiţiile eco
nomice ale Germaniei şi resursele petroliere
ale României ne-ar fi garantat o protecţie
necondiţionată faţă de orice agresiune exter
nă. Mai târziu, Carol al II-lea şi Camarila şi-au
dat seama că au greşit fundamental sfidân
du-1 pe Hitler şi au încercat o apropiere de
Germania, o nouă orientare a politicii externe
a României, dar era prea târziu, zarurile fuse
seră aruncate.
Între timp, Germania hitleristă continua
expansiunea, mai întâi spre Europa Centrală
şi de Est. În martie 1938, a anexat Austria
(Anschluss). În urma acordului de la
Munchen, din 29 septembrie 1936, Germania
ocupă regiunea sudetă a Cehoslovaciei, iar în
martie 1939 a ocupat întreaga Cehoslovacie.
Ungaria fascisto-horthystă de după Primul
Război Mondial a fost aliatul natural al Celui
de-al treilea Reich. Pentru a rectifica ceea ce
era considerat ca " nedreptăţile" de la Trianon,
la jumătatea anilor ' 30, Ungaria decide să-şi
urmeze obiectivele revizioniste alături de
Germania şi Italia fascistă, prima ţintă fiind
Mica Antantă ai cărei membri - Cehoslovacia,
România şi Iugoslavia - au fost beneficiarii

Italiei, Ungaria obţine de la Cehoslovacia,
Provincia de Sus (Felvidek) - o fâşie de
pământ din sudul Slovaciei - şi vestul Ruteniei
Carpatice. După dezmembrarea Cehoslovadei,
in martie 1939, Ungaria a terminat ocuparea
intregului teritoriu al Ucrainei Subcarpatice.
Ambiţiile revizioniste ale Ungariei horthyste nu
se opresc aici. Ea dorea să obţină şi celelalte
teritorii care aparţinuseră "Ungariei Mari " şi
pe care le pierduse prin Tratatul de la Trianon,
în special Transilvania.
În acest context internaţional, s-a încheiat
Tratatul de neagresiune sovieto-german din
23 august 1939 (Pactul Ribbentrop-Molotov),
însoţit de un protocol adiţional secret privind
delimitarea sferelor de influenţă in estul
Europei, de la Marea Baltică la Marea Neagră.
Obţinând din partea Moscovei angajamentul
de a nu interveni în conflictul pe care
Germania se pregătea să-I declanşeze în
Europa, Hitler va oferi în schimb o parte din
Finlanda şi Polonia răsăriteană, ţările baltice 
Letonia, Utuania, Estonia - şi Basarabia, care
în anii 1939-1940 vor fi încorporate în cadrul
URSS-ului.
La câteva zile, punând în aplicare articolele
protocolului secret al Pactului Ribbentrop
Molotov, a fost declanşat Cel de-al II-lea
Război Mondial prin invadarea Poloniei, la
început de trupele germane 1 septembrie
1939 şi apoi de cele sovietice, la 17 sep
tembrie 1939. Deşi în ajutorul Poloniei vin
Anglia şi Franţa, care la 3 septembrie 1939
declară război Germaniei, la scurt timp,
Polonia este înfrântă şi împărţită între
Germania şi Uniunea Sovietică.
Victoriile obţinute de trupele germane pe
frontul de vest în primăvara şi vara anului
1940, capitularea Franţei (22 iunie 1940),
alungarea trupelor britanice de pe continent
după dezastrul de la Dunkerque, a avut o
influenţă hotărâtoare asupra situaţiei politica
militare din sud-estul Europei. România, care
îşi întemeia securitatea pe alianta tradiţională
cu Anglia şi Franţa, s-a văzut deodată singu
ră, complet izolată, prinsă între cei doi mari
coloşi totalitari: Germania şi URSS. În perioa
da imediat următoare, ca urmare a victoriilor

După ruşinosul complot de la Munchen din
1938, Ungaria, cu ajutorul C@lor dau� mari

de

-

-

germane În vest şi a continu�rll concentrărilor
forţe !:OVietice pe Nistru, situatia interna

m aj ori ai dezintegrării "Ungariei Mari".

ţională

a

României s�a agravat

Aşa ajungem la nota ultimativă sovi etică ,
din 26 i u n i e 1940, prin care se cerea
României evacuarea şi cedarea Imediată a
Basarabiei şi Bu covinei de Nord. Germania, la
al carei ajutor a apelat regele carol al II-lea,

puteri, Germania şi Italia, a reuşit � facă
primele breşe în si ste m u l de la Versailles
Tricmon. În temeiul aşa-numitului prim arbi
traj de la Viena, negociat de Ribbentrop şi
Clano, miniştrii de externe al Germaniei şi
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prin telegrama lui Ribbentrop, ne avertiza că
"acceptarea este in interesul, bineinţeles, al
României" şi a sfătuit ca, urgent, guvernul
român "să primească condiţiile ruseşti fără
nicio rezervă'�
Atitudinea Italiei a fost identică, iar aliaţii
din Înţelegerea Balcanică ne-au sfătuit şi ei să
ne jertfim în interesul păcii. Confruntată cu
pericolul unei invazii sovietice, România este
constrânsă să accepte termenii ultimatumului
sovietic. Aceasta a reprezentat un adevărat
semnal de încurajare pentru guvernele de la
Budapesta şi Sofia pentru a-şi intensifica
acţiunile revizioniste împotriva României.
Din moment ce principiul respectării status
quo-lui teritorial a fost violat, cele două
guverne declară că ele nu vor să fie discrimi
nate de guvernul României şi cereau să aibă
acelaşi tratament ca Uniunea Sovietică, adică
să aibă loc cedarea Transilvaniei şi a sudului
Dobrogei, fără nicio rezistenţă armată din
partea României. În acest sens, se pronunţau
primul ministru ungur, Pal Teleki, şi ministrul
de externe Istvan Csaky, la întrevederea cu
Hitler, Ciano şi Ribbentrop din 10 iulie 1940,
unde au declarat: "Noi avem sprijinul guver
nelor iugoslav, german şi italian În sensul de
a determina Bucureştiul să pună capăt discri
minări/ar faţă de noi, care constau in aceea
că au făcut Rusiei concesii teritoriale fără
luptă, fără să Înceapă tratative asemănătoare
cu noi" 2.
Concomitent, Ungaria horthystă lua în calcul
o acţiune militară împotriva României pentru
satisfacerea pretenţiilor sale revizioniste. Încă
de la declanşarea războiului, la Budapesta, se
manifesta un curent al cărui exponent era
şeful Marelui Stat Major, Henryk Werth, favo
rabil unei acţiuni militare împotriva României
în vederea ocupării Transilvaniei. Guvernul
ungar era hotărât să intervină cu forta arma
tă împotriva României în următoarele situaţii:
a) masacrarea minorităţii maghiare "; b)
"
"revoluţia bolşevică în România "; c) cedarea
fără luptă de teritorii către URSS şi Bulgaria.
Când, la 28 iunie 1940, Uniunea Sovietică a
anexat, fără ca România să opună rezistenţă,
Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa, a
apărut cea de-a treia situaţie evocată in
planul maghiar. La Budapesta, s-a declanşat o
adevărată isterie războinică. Războiul împotri
va României era foa rte popular.

ale României şi să trimită la Bucureşti o misiu
ne militară pentru a stabili o strânsă colabo
rare între armatele celor două ţări.
Dar, la 15 iulie 1940, Hitler îi adresează o
scrisoare regelui Carol al Il-lea prin care
cerea pe un ton ultimativ să se facă concesii
teritoriale Ungariei şi Bulgariei, adăugând că
dacă România nu se va încadra integral în
noua ordine", atunci sfârşitul va fi posibil,
"
chiar în scurt timp, distrugerea României ". În
"
scrisoarea de răspuns trimisă lui Hitler, regele
Carol al II-lea afirma că României i se cere un
sacrificiu nejustificat de mare şi nedrept în
favoarea celor două state vecine, care vin cu
pretenţii asupra Transilvaniei, respectiv asupra
Cadrilaterului şi că aceste pretenţii vin la foar
te scurt timp după ce, la sfatul guvernului
german, România cedase Uniunii Sovietice,
fără luptă, Basarabia, nordul Bucovinei şi
ţinutul Herţa. Suveranul României afirma
limpede că ţara nu mai poate accepta un ase
menea sacrificiu, chiar şi cu riscul unui "război
in care nu am ţinea seama nici măcar de
şansele posibile de succes': În scrisoare se
face observaţia că "dacă Germania doreşte
neapărat să instaleze ordinea În Europa
Orientală şi in Balcani, atunci să facă acelaşi
lucru şi cu participarea simultană a tuturor
statelor şi nu doar prin mutilarea României" 3.
În ziua de 26 iulie 1940, Giugurtu, primul
ministru al României, şi Mihai Manoilescu,
ministru de externe, sosesc la Berchtesgaden,
la invitaţia lui Hitler, iar în 27-28 iulie 1940, la
Roma, la invitaţia lui Mussolini. În prima vizită,
cei doi reprezentanţi ai României au trebuit
mai întâi să treacă pe sub furcile caudine ale
rechizitoriului lui Ribbentrop, care a făcut
procesul politicii noastre de ostilitate faţă de
Germania, apoi ameninţând că "a venit marea
perioadă a revizuirii tratatelor'� şi dacă
România nu ajunge la o înţelegere cu Ungaria
"consecinţele ar putea fi deosebit de serioase'�
Hitler a fost mai binevoitor, după o filipică via
lentă contra politicii româneşti a lui Titulescu,
Gafencu, etc. şi a garanţiilor franca-britanice,
arătând că "ostilitatea României a fost cauza
că Germania, cu ocazia Încheierii pactului
germana-sovietic nu a opus nicio rezistenţă
revendicărilor ruseşti asupra Basarabiei':
Dacă atitudinea României ar fi fost alta,
Germania nu ar fi abandonat-o. Apoi Hitler le
cere reprezentanţilor României să cedeze

pericolul dezmembrării ţ:!rii, Carol al II-lea
încearcă să se apropie de Hitler, cerând

să

Dându-şl seama de gravitatea situaţiei şi

Ungariei o parte din Transilvania, astfel incat
se realizeze un compromis "intre vechile şi
actualele posesluni".
La Roma, discutiile purtate de reprezentan-

de

Germaniei s� garanteze frontierele existente
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ţii României, in 27-28 iulie, cu Mussolini şi
Ciano au fost asemănătoare cu cele din
Germania: aceleaşi reproşuri, ameninţări
pentru a determina România să facă cedări
teritoriale faţă de Ungaria şi Bulgaria.
În anul 1940, alături de Ungaria, Bulgaria,
încurajată şi sprijinită de Germania, Italia şi
Uniunea Sovietică, are şi ea pretenţii terito
riale asupra României. Întrebarea care se
pune este numai aceea dacă România ar fi
putut separa, în vara anului 1940, problema
Ardealului de cea a Cadrilaterului şi sacrifi
când prompt Cadrilaterul, ar fi putut rezista
mai eficace şi obţine un rezultat mai favorabil
faţă de Ungaria.
Separarea sau eşalonarea celor două
chestiuni nu era posibilă. Ele s-au pus deoda
tă - în timpul crizei basarabene - şi la 6 iulie,
sub presiunea puterilor Axei, am fost nevoiţi
să acceptăm negocieri directe cu ambele
state. Paralelismul negocierilor ne-a fost, prin
urmare, impus de Germania şi Italia. Pozi�a
Germaniei privind tactica de a satisface
Bulgaria şi de a rezista faţă de revendicările
Ungariei o găsim în scrisoarea lui Hitler adre
sată regelui Carol al II-lea: "calea a doua pe
care o pot recomanda Majestăţii Voastre este
înţelegerea leafă cu Ungaria şi Bulgaria.
Menţionez amândouă statele deoarece aş
considera ca o concluzie totală credinţa că,
prin concesiuni făcute unuia dintre cele două
state, pot fi despărţite şi, astfel, celui de-al
doilea se va putea ţine piept mai uşor'� Din
scrisoarea lui Hitler nu se putea întrezări nicio
perspectivă pentru tactica de a satisface
Bulgaria pentru a putea obţine rezultate mai
favorabile faţă de Ungaria.
Cât priveşte pretenţiile revizioniste ale
Ungariei asupra României, Hitler forţează
lucrurile şi obligă cele două guverne, român şi
maghiar, să fie rezolvate prin înţelegeri intre
ele. În acest sens, s-au desfăşurat la Turnu
Severin, în perioada 16-24 august 1940,
tratativele româna-maghiare. Delegaţia
maghiară a pretins alipirea la Ungaria a unui
teritoriu ce reprezenta mai mult de jumătate
din suprafaţa Transilvaniei, adică 69.000 Km2,
cu o populaţie de 3,9 milioane locuitori,
dintre care 2,2 milioane erau rom â n i , 1,2
milioane

maghiari

şi

500.000

şarea unui război între România şi Ungaria,
care mai mult ca sigur ar fi antrenat şi Rusia
Sovietică - gata în orice moment să se impli
ce în conflictele din zonă pentru a-şi extinde
stăpânirea şi pe alte teritorii, Hitler devine tot
mai îngrijorat că asemenea eveniment i-ar da
peste cap planul Barbarossa (de atac asupra
Uniunii Sovietice), împiedicându-1 de a se
folosi în voie de poziţia strategică a României
şi de resursele ei umane şi materiale, asfel că,
împreună cu Mussolini, şi-au luat rolul de
"
"arbitri în această cauză pe care au hotărât
să o rezolve singuri, fără conflict militar. Asta
în ciuda faptului că pe parcursul lunilor iulie şi
aproape întreg augustul, Berlinul dădea de
înţeles că Hitler ar fi împotriva arbitrajului
pentru a nu lua asupra sa povara nemulţumi
rilor ambelor părţi şi că această chestiune
trebuie rezolvată prin discuţii directe între
reprezentanţii României şi Ungariei. Aşadar,
cei doi conducători ai Axei au invitat la Viena,
pentru ziua de 29 august, câte o delegaţie
împuternicită a guvernelor român şi maghiar.
Delegaţia română a fost formată din Mihail
Manoilescu, ministrul de externe al României,
şi din Valer Pop, diplomat expert, iar cea
maghiară din contele Csaki, ministrul maghiar
de externe, şi contele Teleki, primul ministru
al Ungariei.
Delegaţia română a sosit la Viena în 29
august 1940, orele 13,30. După sosire,
Manoilescu a fost invitat la o discuţie prelimi
nară cu Ribbentrop, care a ţinut până la orele
16.00. În cadrul acesteia i s-a dat de înţeles
că România va trebui să accepte cedarea
către Ungaria a unui teritoriu a cărui suprafa
ţă a fost definitivată exact, dar poate fi
cuprinsă între un minim de 25.000 şi un
maxim de 67.000 km2. Ministrul român a fost
avertizat că pentru răspuns i se acordă câte
va ore până seara; în caz de neacceptare,
România va fi distrusă urmând a fi atacată de
Ungaria şi Rusia Sovietică, iar, după cum a
declarat Fabricius, în această situaţie
" Germania şi Italia vor da ajutor Ungariei'�
ceea ce ar fi putut însemna sfârşitul
României. Ciano confirmă ameninţarea sovie
tică: "dacă nu acceptaţi arbitrajul, ocupăm

Imediat Moldova până la crestele Carpaţilor':
lăsând să se inţeleagă că la 30 august
România ar putea fi ataca� de Ungaria şi
Rusia. Vestea a venit ca o lovltu� de trăsnet
pentru cei doi diploma\i români cărora li s-a
părut că au înţeles greşit. Dup� ce s-au con
vins că aşa stau lucrurile, Manoilescu şi Valer
Pop I-au contactat din nou pe R.lbbentrop şi

germani.

Delegaţia română a susţinut principiul schim
bului de populaţie, cu rectificări minore de

fro ntieră în favoa rea U ng ariei
Eşecul negocierilor de la Turnu Severin
pă rea u să mute disputa de la masa tratative
.

lor pe câmpul de luptă. Pentru a evita dedan-
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Bătălia pentru Ardeal. Preliminarii politico-diplomatice ale Dictatului de la Viena
maghiari, 5,7% evrei şi 2,8% germani.
La Viena, în 30 august 1940, partea română
condiţionează semnarea actului de acceptare
a arbitrajului de un angajament oficial al celor
două mari puteri ale Axei privind garantarea
apărării frontierelor României care au mai
rămas după aceste cedări teritoriale. Drept
urmare, la ora 13.00, delegaţia României
primeşte două acte oficiale , identice, semnate
de Ribbentrop şi Ciano, care cuprindeau
garanţiile Germaniei şi Italiei.
Considerat - pe bună dreptate - răspunză
tor de catastrofa României, regimul dictaturii
regale s-a prăbuşit odată cu frontierele ţării.
În acest context, intră pe scena istoriei gene
ralul Ion Antonescu pentru a-şi juca rolul tra
gic care îl va duce, în final, în faţa plutonului
de execuţie. Generalul se bucura de o autori
tate deosebită în cadrul armatei, avea încre
derea Gărzii de Fier, forţă politică în plină
ascensiune, a reprezentanţilor lui Hitler la
Bucureşti, iar preşedinţii partidelor istorice,
Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu, nu manifestau o
atitudine ostilă faţă de el. Speriat de prăbuşi
rea hotarelor ţării şi de nemulţumirea cres
cândă a populaţiei, Carol al II-lea este nevoit
să-I numească pe Ion Antonescu în funqia de
preşedinte al Consiliului de Miniştri, la 4 sep
tembrie 1940, iar a doua zi a fost investit cu
"depline puteri pentru conducerea statului'�
cum se arăta în Decretul regal.
Până în ultima clipă, regele s-a agăţat cu
disperare de tron, încercând înlăturarea şi
chiar asasinarea lui Antonescu, abia desem
nat prim ministru, dar care se arătase neîn
duplecat în privinţa abdicării regelui Carol al
II-lea. Încurajat de către generali, duşmani
de moarte ai "câinelui roşu " (cum era poreclit
Antonescu din cauza severităţii şi a părului
său roşcat), regele a făcut apel la generalul
D. Coroamă, comandantul Diviziei de Gardă
Regală, pentru a-i da consemnul de eliminare
a premierului incomod. Generalul, refuzând
să fie părtaş la o crimă, a replicat regelui:
"Armata care a lăsat să fie cotropit teritoriul
nostru, fără a trage un foc, refuză să tragă
asupra generalului Antonescu'� Imediat
Antonescu îi cere regelui să abdice în favoa
rea fiului său, Mihai. În dimineaţa zilei de 6
septembrie 1940, regele abdică. A doua zi, 7
septembrie, Carol a plecat din ţară însoţit de
Elena Lupescu şi Ernest Urdăreanu, cu un
tren special, alcătuit din 12 vagoane încăr

Ciano, le-au spus că ei nu au mandat să
accepte cedări teritoriale şi că guvernul de la
Bucureşti i-a trimis la Viena pentru negocieri.
Timpul acordat românilor pentru răspuns fiind
absolut insuficient, au solicitat un răgaz pen
tru informarea Bucureştiului, care a convocat
urgent Consiliul de Coroană din 30 august
1940, ora două dimineaţa. După grele dezba
teri, desfăşurate sub presiunea venită de la
cabinetul lui Ribbentrop din Viena, Consiliul
de Coroană a adoptat, în jurul orei 4 dimi
neaţa, hotărârea de acceptare a "arbitrajului "
germana-italian pe care a comunicat-o ime
diat telefonic la Viena. Ceremonia acceptării şi
semnării dictatului a avut loc în salonul de aur
al Palatului Belvedere din Viena, programată
a nu dura mai mult de o oră (13,30-14,30).
Pe cele opt scaune din jurul mesei rotunde au
luat loc: von Ribbentrop, contele Ciano,
Manoilescu şi Csaki, în calitate de reprezen
tanţi ai României, respectiv ai Ungariei, con
tele Teleki şi Valer Pop, ca observatori, pre
cum şi încă două persoane din partea germa
nă şi italiană. Ribbentrop deschide şedinţa cu
un salut cordial, călduros, la adresa contelui
Ciano, apoi salută amabil pe reprezentanţii
României şi Ungariei, numaidecât după aceea
dă cuvântul ministrului Schimdt, pentru citirea
hotărârii de arbitraj în limba germană, apoi în
limba italiană, al cărui text, însoţit de câte o
hartă, se împarte tuturor celor de la masă. În
momentul când Manoilescu vede pe hartă
chipul schilodit al României este puternic
şocat de enorma nedreptate ce ni s-a făcut
prin această soluţie insuportabilă; i s-a făcut
rău; a fost nevoie de intervenţia urgentă a
medicilor pentru a-1 scoate din starea de leşin.
Sub stricta supraveghere a lui Ribbentrop,
şedinţa s-a desfăşurat telegrafic. La un sem
nal al lui Ribbentrop, intră în salon reprezen
tanţi ai presei; Ribbentrop rosteşte o scurtă
cuvântare, Ciano - una ceva mai lungă, apoi
�edinţa se ridică. Totul s-a petrecut fulgerător.
In realitate, protocolul, alcătuit din şapte
puncte, care a fost semnat la 30 august 1940,
împreună cu anexele sale, a fost stabilit de
Hitler încă din 27 august 1940.
Din toate punctele de vedere, acest act
este un dictat, iar ceea ce s-a petrecut în 30
august 1940, la Viena, s-a vrut să fie un
arbitraj, dar nu a fost decât un simulacru
prost regizat. Prin acest act samavolnic s-a
rupt din trupul României şi s-a încorporat

cate cu obiecte din patrimoniul Coroanei,
tablouri de mari pictori, ca Tizian, Rubens,
Rembrand, sute de goblenuri, bijuterii, armuri

Ungariei partea de nord-vest a Transilvaniei,
în suprafaţă de 43.492 km2, cu 2.667.000 de
locuitori, din care 50,2% români, 37%
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ce decorau pereţii palatelor de la Peleş şi
Pelişor. Un grup de legionari, îmbarcaţi pe o
locomotivă, au urmărit trenul regal de la
Timişoara la frontiera cu Iugoslavia, trăgând
focuri de armă asupra lui. Numai prezenţa de
spirit a şefului gării din Jimbolia a salvat viaţa
regelui şi a anturajului său, care a dat liber
trenului spre graniţă, fără să mai oprească în
staţie, aşa cum era programat.

Carol şi Elena Lupescu s-au stabilit în
Portugalia, unde regele a murit la 3 aprilie
1953, în urma unui infarct miocardic, la vârsta
de 60 de ani. Aşa s-a terminat viaţa aventu
roasă a celui mai contestat rege al României,
care a preluat o Ţară de la Ferdinand Întregi
torul şi a abandonat-o ciopârţită, pe marginea
prăpastiei.

Note
1. Yaler Pop, Bătălia pentru Ardeal, 1992, p. 18-20;
2. Vasile Moiş, Ioan Comeanu, Intoleranţă şi crimă,

2012, p. 88-90;

3. Yasile Nutiu, Istoria Românilor şi Cultura Civică,
Dicţionar Explicativ, 2010, p. 226-229.
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ASPECTE ALE VIEJII RELIGIOASE DIN lUDEJUL
TREISCAUNE, OGLINDITE IN IZVOARE INEDITE (1945-1951)
A

Praf. Mircea BODNARI

Cuvinte cheie: religie, judeţul Treiscaune, intervalul 1945-1951
Key words: religion, Treiscaune county, the 1945-1951 interval
Abstract

The study presents aspects of the religious life of Treiscaune county, discovered in unpublished sources dating from
1945·195 1 . The author concludes that, during this time, churches in the Treiscaune county pursued different ends: the
Hu11gatian, so called "historic'' churches - Catholic, Calvinist and Unitarian - continued to denigrate Romanians and the
Orthodox Church, while the Orthodox Church continued to proselytize. The Orthodox Church, led by prominent perso
nalities, in very difficult drcumstances, engaged in preserving Romanian language and culture, traditions and customs.

ridicarea sau consolidarea bisericilor din
Araci, Ariuşd, Podu Olt, Floroaia Mare,
Lădăuţi ş.a.
În privinţa bisericilor religiilor maghiare din
judeţ - reformată, romane-catolică şi unitaria
nă - numărul acestora (aflat prin cumularea
mai multor date) pentru perioada de la sfâr
şitul războiului, era următorul (biserici şi
capele pentru zona rurală)l:
• Religia reformată (calvină): 73 biserici şi
capele.
•
Religia romana-catolică: 68 biserici şi
capele.
• Religia unitariană: 12 biserici şi capele.
Bisericile catolice datează, majoritatea, din
secolele XIII-XI\/, pe când cele reformate şi
unitariene datează din secolele XV-XVI, sau
de mai târziu. Multe dintre aceste biserici
maghiare au fost fortificate, zidurile şi turnu
rile de apărare fiind vizibile şi astăzi.
Unele biserici au fost pictate în frescă:
biserica unitariană din Chilieni, biserica refer
mată din Biborţeni (o frescă cu legenda sfân
tului Laszlo), cea catolică din Ghelinţa.
În unele localităţi s-au ridicat biserici pen
tru două sau chiar trei confesiuni maghiare:
la Aita Mare (catolică, reformată şi unitaria
nă), Câlnic (reformată, catolică şi unitariană),
Cernat (reformată şi catolică), Chilieni (refer
mată şi unitariană), Chichiş (reformată şi
unitariană), Belin (catolică, reformată şi
unitariană) etc.
În luna august 1945, la Băile Ozun, s-a
desfăşurat o adunare a 50 de prelaţi

Biserica a avut, dintotdeauna, menirea de
a oferi spaţii de securitate mentale, imagi
nare, menite să protejeze în plan simbolic
identitatea naţională, deseori ameninţată.
Spre deosebire de biserica catolică sau
reformată, biserica ortodoxă din Secuime - ca
şi biserica evanghelică a saşilor - a fost auto
nomă şi independentă faţă de autorităţi. Ca şi
la saşi, la români, biserica nu a fost doar o
instituţie religioasă, o călăuză spirituală, ci
a constituit o autentică instanţă identitară
confesionala-etnică a credincioşilor săi.
Situaţia credincioşilor din parohiile săteşti,
În perioada respectivă, era gravă deoarece
nestabilirea preoţilor În parohii le-a Întreţinut
o permanentă stare de provizorat şi ne
siguranţă.
Catolicii şi reformaţii din Catalina şi Ozun
s-au opus restabilirii activităţii bisericii
ortodoxe în localităţile respective. Este de
notorietate cazul preotului ortodox Ioan Fulea
care, în anul 1945, a fost împiedecat să-şi reia
postul din Ozun.
Protopopiatul ortodox Oituz a fost reînfiin
ţat în 1945 şi va fi desfiinţat În 1952. Cât a
funcţionat, a fost condus de preotul Ioan 1.
Rafiroiu, fiul întâiului protopop român din
perioada interbelică. Cele şapte parohii ale
sale vor fi incluse în cadrul protopopiatului
Sfântu Gheorghe.
În acele condiţii vitrege, românii ortodocşi
din judeţul Trei Scaune s-au străduit să-şi
păstreze limba si credinţa străbună. I-au avut
alături pe unii dintre Înalţii prelaţi ortodocşi,

reformati din Ciuc, Odorhei şi Trei Scaune.
Adunarea a avut d rept scop intensificarea
propagandei promaghiare şi a prozeli ti smu l ui
în rândurile populatiei româneşti. Actiunea nu

precum : Mitropolitii Nicolae Bălan, Iustin
Moisescu, Nicolae Colan, Antonie Pl ă mădeală
ş.a. care i-au sprij i n it în finalizarea lucrărilor
la Catedrala Ortodoxă din Sf. Gheorghe, la
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a �vut rezultatele aşteptate de iniţiatori.
Intr-un interviu luat unui cetăţean care
locuieşte în Sf. Gheorghe, dar a copilărit în
Baraolt, am primit răspuns la o nedumerire în
legătură cu existenţa inscripţiilor maghiare de
pe crucile din cimitirele româneşti din
Secuime, inscripţii care începeau cu expresia
"itt nyugszik beke poroira " (aici odihneşte în
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10 .

11.

Cultul

. Ortodox

Parohii

7

Filiale

20

Preoti, pastori

7

treacă pe cruci. Ungurii care trec prin cimiti
rele româneşti, nu ştiu cine-i Îngropat acolo,
dacă nu e scris În limba maghiară" 2 .
Un Chestionar statistic asupra cultelor din
plasa Tg. Secuiesc, ne prezintă situaţia princi
palelor culte în anul 1947 (aceste statistici
trebuie acceptate cu unele rezerve)J:

Glţ!CO-Catolic

2
1

-

Mi:inăstirl
Biserici

caoele

Nr. cimitire
Case parohiale
Nr.credincioşi

Venit pe anul

veşnica pomenire): ''Aşa au dorit românii să

1947

Valoarea titlurilor

-

6

3

9
6
2.077
25 . 173 1ei

3
3
420

1

295.727 1ei

-

-

Relaţiile regimului comunist cu Biserica
Romana-Catolică erau foarte tensionate şi au
fost influenţate de denunţarea, la 17 iulie
1948, a Concordatului cu Vaticanul din 1929
şi de Legea Cultelor din 4 august 1948. S-a
incercat astfel restrâ ngerea contactelor
acestor culte cu străinătatea, acţiune reuşită
parţial. Unii înalţi prelaţi maghiari - precum
episcopul de Alba Iulia, Marton Aran - au fost
persecutati fiind condamnaţi la închisoare.
M ulte mănăstiri romana-catolice au fost
închise, călugării fiind trimişi cu domiciliu
forţat in alte mănăstiri, precum mănăstirea de
la Estelnic din Trei Scaune4.
Relaţiile regimului comunist cu cultele
protestante au fost diferite. A fost recunoscut
in mod oficial statutul preoţilor protestanţi,
însă activitatea confesională şi culturală a
acestora era strict supravegheată de către
autorităp, prin instituţii specializate.
Această situaţie privilegiată a protestanţilor
a durat până la revoluţia maghiară din 1956,
când represiunea s-a abătut şi asupra cultelor
protestante.
Spre deosebire de alte zone din Transil
vania, unde majoritatea credincioşilor greco
catolici au devenit în anul 1948 ortodocşi,
localităţile judeţului Trei Scaune care aveau
parohi i greco-catolice puternice, nu mai au
astazi parohii ortodoxe sa u greco-catolice, iar

Catolic

18
14
2

22

20

6
28
17
29.383

94.550 lei

.

Ca/vin

11
13
-

10
12
-

12
10
8.716

55.852 1ei
484.952 1ei

Baptist
-

2
-

1
-

61
-

situaţie exactă a parohiilor din judeţ. În mate
rialele trimise de parohii - catolice, reformate
şi ortodoxe - exista câte un scurt istoric al
fiecăreia, cât şi situaţia materială.
Aflăm astfel că biserica ortodoxă din
Ormeniş, plasa Baraolt, a fost ridicată în anul
1896, dar avea în inventar un clopot de la
1773, inscripţii pe morminte, icoane şi cărţi
de ritual de la începutul secolului a l XIX-lea.
Parohia avea aproximativ 730 de credincioşi
la data raportului, 9 martie 1949. Starea
materială a credincioşilor era slabă: jumătate

"fără avere, ceilalţi muncitori cu ziua sau la
C.F.R. ·� Starea materială a bisericii era, de
asemenea "slabă, deţinând un teren sub 3
ha, de calitate inferioarăn 6,
Într-un alt material, tot din luna martie

1949, parohul Ganea Alexandru din Lisnău,

plasa Ozun, se plângea de o acţiune a
primăriei din Bidalău. Primarul Ioan Vancsa a
introdus în casa parohială ortodoxă 30 de
ţigani carturari, nomazi, precum şi alte
persoane din comună, care au provocat
distrugeri clădirii. Astfel, noul preot nu avea
unde să locuiască. De asemenea, aceste
gesturi au dus la apariţia unor sentimente de
revoltă în sânul credincioşilor. Parohul cerea
ajutor pentru rezolvarea problemei7.
Î n aceeaşi perioad�, preotul Ioan Florea
arăta că biserica ortodoxă d i n Belin, plasa
Baraolt, zidlt:i din cărămidă şi piatră, d atează
de la 1772, pa roh ia tiind mult mai veche.
Biserica a suferit distrugeri în perioad<J 19401944. Mulţi credincioşi, i nclusiv preotul
de atunci, au plecat din calea prigoanei

numărul locuitorilor de naţionalitate română a

scăzut

mult (Ghelinţa, Poian, Turia, Lemnia,
Boroşneul Mare, Ilieni, Ghidfalău, Arcuş)s.
Prefectura Trei Scaune a emis, în fe b ru a ri e
1949, Ordinul nr. 523 prin care se cerea o
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Aspecte ale vieţii religioase din Treiscaune, oglindite in izvoare inedite (1 945-1 951)
În luna februarie 1949, religiile din judeţ se
prezentau astfel (populaţia stabilă)B:

horthyste. Alţii au fost obligaţi să treacă la
alte religii. Cu ajutorul credincioşilor şi al sta
tului român, în anul 1948, biserica a fost
refăcută şi sfinţită. La data raportului, 19
martie 1949, parohia avea 776 credincioşia.
Monografia bisericii ortodoxe din Aita Mare,
întocmită de preotul Bunuş Ioan la 17 martie
1949, atesta că cea mai veche religie din
comună este cea ortodoxă, după cum arată
inscripţiile chirilice slavone de pe crucile din
cimitire şi de pe ziduri. Biserica, din piatră şi
cărămidă, datează de la 18669 ,
În comuna vecină, Aita Seacă, la jumătatea
secolului al XIX-lea, din cei 300 de români, o
treime erau ortodocşi şi două treimi erau
uniţi. Numărul de credincioşi români a scăzut
datorită procesului de maghiarizare, susţine
preotul paroh Florea Paratei. Uniţii din
comună şi-au ridicat biserică de piatră şi casă
parohială la 1866, iar ortodocşii au zidit o
biserică nouă în anul 1907. Regretul preotului
paroh era că nu s-au putut păstra izvoarele
mai vechi în legătură cu comunitatea
românească şi biserica acestora lo ,
Preotul unitarian Kemarky Nicolae face
istoricul parohiei unitariene din Baraolt. Cele
mai vechi urme datează din a doua jumătate
a secolului al XVI-lea. Atunci este atestată
prezenţa a doi preoţi unitarieni veniţi pentru
a converti locuitorii la noua religie. Parohia
unitariană a fost organizată oficial în anul
1897. În perioada 1940-1944, statul maghiar
a recunoscut parohia unitariană din comuna
Baraolt şi a ajutat-o. Între anii 1944-1945,
parohia a suferit pierderi materiale şi a rămas
fără preot. În 1945 se întoarce preotul,
activitatea religioasă reintră în normalitate
". . . iar astăzi şi in viitor parohia unitariană va
lucra şi mai mult pentru înfăptuirea
socialismului. Trăiască R.P.R. '� încheie
raportul preotul unitarianu.
Din rapoartele Secretariatului C.J. Trei
Scaune al P.M.R., se desprinde concluzia că
preoţii catolici şi reformaţi îşi depăşeau,
frecvent, atribuţiile. Astfel, o parte dintre
aceşti preoţi "aţâţă cetăţenii impotriva
Învăţătorilor deoarece susţin că dezvoltarea
prea mare a ştiinţei este dăunătoare
omenirii'� Este dat ca exemplu preotul din
comuna Zagon12 ,

ne

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

·.

CU/tu/ fetigios

Număr credinciOşi
57.850
59.380
16.140
3.800
560
120
3.000
140.850

Romana-catolică
Reformată/calvină
Ortodoxă
Unltariană
Evanghelico-luterană
Mozaică
Baotistă/Adventistă
Total credinciosi

Se observă, în privinţa religiilor maghiare,
o proporţie destul de apropiată între catolici şi
reforma�, pe când procentul de unitarieni era
scăzut. In ceea ce priveşte numărul credin
cioşilor români, acesta este în creştere.
O altă statistică, din luna aprilie 1951 (pe
care o privim, de asemenea, cu rezerve) ne
arată că în raionul Tg. Secuiesc exista
următoarea situaţie privind principalele culte
din zona ru ra lăl4:
ne

1.

2.
3.

Cultul ·
religios
Romanocatolic
Reformat
Ortodox

N.umăr · Număr
% din
{i/
de
'
· populafie ···'biserid
· preoti
.,·

59

33

37

30
7

20
10

14
7

Având în vedere faptul că populaţia stabilă
a raionului Tg. Secuiesc se ridica la aproxima
tiv 75.000 perso2ne, iar ponderea populaţiei
rurale era în jur de 78%, putem raporta
aceste procente la o populaţie rurală de
aproximativ 58.500 locuitori. Astfel, numărul
romana-catolicilor era de 34.500 persoane, al
reformaţilor de 17.500, al ortodocşilor de
4.100, iar alţi 2.400 săteni aparţineau altor
culte religioase.
În concluzie, putem spune că, în perioada
de referinţă, biserica din judeţul Trei Scaune
a evoluat pe coordonate diferite: bisericile
maghiare, aşa-zis "istorice" - catolică,
reformată şi unitariană - au continuat să-i
denigreze pe români şi biserica ortodoxă şi să
desfăşoare activităţi de prozelitism. Biserica
ortodoxă, în frunte cu mari personalităţi, a
urmărit - în conditii deosebit de dificile - să
păstreze limba şi cultura română, tradiţiile şi
obiceiurile strămoşeşti.
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Abstract

Approaching the role of the Romanian Orthodox Church in the lives of Romanian communities in the former Szekler
seats, the author focuses on a case study concerning formal education in the Romanian language in Micfalău, Covasna.
The conclusion drawn is that, even during the communist regime, the Church was seen by government authorities,
atheist in theory, as an institution vital to the preservation of Romanian national identity. The study shows Church endea
vors supported by authorities. The assumption that the communist state oppressed the Orthodox Church is debatable,
at least in this region.

Una dintre constatările noastre din lucrările anterioare, anume că nu putem disocia
Biserica ortodoxă de identitatea naţională în
această zonă, rămâne şi pentru această
perioadă mai mult decât valabilă. Faptul este
verificat prin implicarea directă a preoţilor în
tot ceea ce a însemnat viaţă spirituală,
cultură, şcoală în această zonă. Aproape că
nu există manifestare care să implice viaţa
românilor şi în care preoţii să nu fie direct
implicaţi.
Vom insista puţin asupra unui caz care a
făcut destulă vâlvă în perioada respectivă,
şi anume cazul clasei cu predare în limba
română de la Midalău.
În luna martie 1972, un număr de peste 40
de persoane, în mai multe ocazii, au purtat
discuţii referitoare la necesitatea înfiinţării în
localitatea Micfalău a unei şcoli cu limba de
predare română.
În cele din urmă, persoanele interesate în
înfiinţarea acestei şcoli, au i nformat şi
organele locale de conducere, precum şi
direcţi unea şcolii maghiare din localitate despre intenţiile şi dorinţele lor, solicitând să fie
sfătuiţi cum să procedeze, în cadrul legal,
pentru înfăptuirea celor ce şi-au propus,
procedând în continuare conform indicaţiilor
primite. Astfel, numitul Pietraru Gheorghe muncitor la cariera de piatră Mal naş-Băi,
domiciliat în localitatea Midalău, a întocmit
un tabel nominal cu persoane ce şi-au manifestat dorinţa înscrierii copiilor la şcoala cu
limba de predare română, act care a fost
semnat de către 45 de persoane şi înaintat

întocmit şi trebuie însoţit de cereri individuale. Refăcut în forma cerută, tabelul şi cererile
individuale însoţite de un memoriu la data de
9 septembrie 1 972, au fost retrimise
Inspectoratului Şcolar Judeţean.
Neprimind însă niciun răspuns la cele solicitate, cetăţenii din comună, la data de 21
septembrie 1972 s-au adresat, din nou,
Inspectoratului Şcolar Judeţean, de unde li
s-a adus la cunoştinţă, prin preotul ortodoxromân Cucu Ioan, care de asemenea avea doi
copii de vârstă preşcolară, că direcţiunea
şcolii generale din Midalău, printr-o adresă
scrisă, a comunicat Inspectoratului faptul că
"nu există condiţii pentru Înfiinţarea cel puţin
a unei secţii cu limba de predare română,
Întrucât nu se Întruneşte numărul necesar de
elevi pentru clasa I-a şi că in urma consultării
unor părinţi, aceştia au renunţat la intenţiile
exprimate anterior" 1 .
Indignaţi şi de acest răspuns, părinţii au
dezaprobat sistemul întrebuinţat de directorul
Jurian Lajos, cerând să se ia în considerare
poziţia tuturor celor care au semnat de rrei ori
acele tabele şi cererile individuale, una dintre
persoane manifestându-şi supărarea în următoarea expresie: " Cum, semnăturile noastre
În cele trei documente, oare nu sunt suficiente ca cineva să Înţeleagă dacă vrem sau nu
şcoală românească?" 2.
În această situaţie, la data de 22 septembrie 1972, Inspectoratul Şcolar Judeţean a
delegat pe inspectorii Bejan Ioan şi David
Attila ca, împreună cu direcţiunea şcolii
generale cu limba de predare maghiară din
Micfalău, să consulte din nou părerea părinţilor, pentru a se putea lua o hotărâ re definitivă . Bă rbaţii aflându-se ângrenaţl în eampanie

Inspectoratului Şcolar Judeţean . Tabelul a

fost însă restituit primarului comunei, respectiv

Bal

Miklos, cu observatia că

nu

este bine
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de recoltare, au fost invitate mamele a 3-10
copii pentru clase diferite, respectiv de la I-a
la a VIII-a, care cu surpr!ndere se intrebau:
"Cum, iar ne cheamă? Desigur că vrem şcoală
În limba română că doar de aceea am semnat
cered!e. Se pare Însă că cineva de aicea nu
vrea să se lr1fiinţeze această şcoală " 3.
De către directorul Jurian Lajos, persoane
le invitate erau întâmpinate cu următoarele
explicaţii:
" GÎndiţi-vă bine, să nu mai intruniţi aceas
tă comisie pentru a doua oară. Vreţi să daţi
copiii la şcoală cu limba de predare română,
unde vor trebui să fie cel puţin 6 elevi Într-o
clasă de la 1-IV, sau vreţi să-i daţi la şcoala
maghiară? Dar să vă gândiţi bine, să fiţi
hotărâţi şi să nu mai umblaţi cu lucruri din
astea "4.
Recare din persoanele chemate, au repetat
în faţa directorului şi a inspectorilor şcolari,
trimişi pentru clarificarea acestei situaţii, că
doresc, desigur, să se înfiinţeze această
şcoală în limba română şi că ei şi-au exprimat
doar această dorinţă şi în scris. Faţă de
aceste poziţii, directorul şcolii dădea fiecăruia
următorul sfat:
"Bine, atunci luaţi această coală de hârtie,
duceţi-vă in cancelarie şi scrieţi, unde vreţi să
vă daţi copiii, la secţia română sau la secţia
maghiară" s.
Trecând în cancelarie, unde se aflau toţi
profesorii, deşi sunase pentru intrare la ore,
"
părinţii erau "ajutaţi in a-şi fixa poziţia şi
scrie declaraţiile cerute de directorul şcolii,
ajutorul constând în afirmaţii ca :
" Dacă o să vă daţi copiii la secţia romană,
să ştiţi că le va fi foarte greu, deoarece ei nu
ştiu bine româneşte. Trebuie să vă gândiţi că
majoritatea copiilor din comună vorbesc
limba maghiară şi chiar dacă aceşti copii au la
origine naţionalitatea română, in aceste
condiţii le va fi foarte greu să Înveţe limba
română, doar ei pot să înveţe şi limba
maghiară, nu numai În limba română'� Când
ieşeau din cancelarie, mamele copiilor erau
complet schimbate şi cu totul de altă părere,
semnificative fiind următoarele afirmaţii: "Păi,
noi ne-am răzgândit pentru că nu ne-am
intrebat soţii. Ştiţi, s-ar putea să le fie greu
copiilor şi poate că aveţi dreptate - adresân
du-se directorului - că e cam greu slJ-1 d�m
...

...

directorui şcolii a menţionat: "Nouă ne trebu
ie să semnaţi cu da, sau nu'� soţia lucrătoru
lui de miliţie intâmpinând această menţiune
cu următoarea replică: "Bine, o să mai vedem
dar să nu ne mai trimiteţi in canceiarie, ci
lăsaţi-ne să ne fixăm poziţia aici in faţa
comisiei'� Intervenind in această discuţie şi
inspectorul şcolar Bejan Ioan, acesta afirmă:
"Curios lucru, toţi părinţii •v-in aici hotărâţi
că vor şcoală românească şi cum ies din can
celarie, sunt complet schimbaţi'� intervenţie la
care directorul şcolii Jurian Lajos menţionea
ză: "Fiecare are dreptul să aleagă" ?.
Supărat de procedeul la care a recurs
directorul şcolii împreună cu cadrele didac
tice, preotul ortodox Cucu Ioan din Micfalău,
chemat şi el în faţa comisiei, la intervenţiile
insistente ale părinţilor care sunt de religie
ortodoxă, a afirmat:
"Cum este posibil că in 1852 a existat În
localitatea Micfalău şcoală românească cu 36
de elevi, iar În prezent, cind sunt asigurate
adevărate libertăţi pentru toate naţionalităţi
le, să nu se poată Înfiinţa cel puţin o secţie
românească cu 6 elevi. GÎndiţi-vă şi dvs. că
este un număr destul de mare de copii care
vor să Înveţe În limba română, numai pentru
clasa 1-a sunt peste 1 0 copii şi atunci nu-mi
explic cum nu este posibil totuşi să se înfiin
ţeze această şcoală" B .
Directorul şcolii i-a dat răspuns în formula
omul
este liber să aleagă", după care a
"
invitat părinţii să plece, pentru a nu deranja
procesul de învăţământ.
În cele din urmă şcoala în limba română nu
a luat fiinţă, iar datorită influenţelor şi pro
cedeelor întrebuinţate de factorii menţionaţi,
. comentariile de nemulţumire au luat o
amploare şi mai mare. Mai semnificative sunt
opiniile exprimate atât de către semnatari ai
memorlului şi a cererilor individuale, cât şi de
persoane de naţionalitate maghiară care ar fi
dorit, de asemenea, să-şi înscrie copiii la
şcoala cu limba de predare română,
exprimate în diferite ocazii publice, după cum
urmează:
"Noi am crezut că se va Înfiinţa şcoală
românească, fără să mai fim chemaţi la
dăscăleală. Doar am făcut cereri individuale şi
memoriu, am crezut că nu mai suntem pe
vremurile apuse când omul era luat la cerce
tări câte unul. Ori, acum s-a Întâmplat tocmai
acest lucru, şi noi, de team� s� nu ne punem
rău cu organele locale de conducere, am
renunţat la ceea ce am cerut la Început cu
atâta hotărâre. Păcat că nu avem posibilitatea

direct la secţia română, după ce unii au făcut
o c/asJ, două la secţia maghiară" 6 .

Până şi soţia şefului postului de miliţie era
nehot�rât� afirmând c:i: "Nu ştiu ce sl1 mai
fac, că nici eu n-am discutat cu soţul'� la care
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nu se va reÎnfiinţa, noi vom merge mai depar
te. Noi nu vrem să lezăm interesele nimănui,
vrem doar umanitate, dreptate şi echitate
pentru toată lumea " lo .
Poziţii realiste în legătură cu situaţia creată
pe marginea înfiinţării şcolii româneşti din
localitatea Midalău sunt exprimate şi de
persoane de naţionalitate maghiară care
afirmau :
"E păcat că nu se face această şcoală
românească, pentru că mulţi doresc acest
lucru, se pare Însă că aici sunt nişte opinii
care nu se potrivesc" 1 1 .
În pofida tuturor strădaniilor lor, a celor
aproape 100 de familii de români din localita
tea Micfalău, şcoala nu a luat fiinţă, datorită
factorilor şi împrejurărilor amintite. Cert este
că aproape 80% din populaţia acestei comu
ne, până în anul 1940, aparţinea cultului orto
dox, situaţie ce rezultă din documentele
parohiei din localitate. În anul 1870 erau 200
de familii de români, iar în 1939, 1253 de
români, în 1972 mai rămânând doar 94 de
familii, însă în J:>roporţie de 90% poartă nume
maghiarizate. În special în perioada 19401944 s-a înfăptuit trecerea forţată a româ
nilor de credinţă ortodoxă la cultul romana
catol ic.
Aşa s-a ajuns de altfel, la situaţia când
părinţii unor copii care au absolvit şcoala cu
limba de predare maghiară şi care doreau să
urmeze mai departe, au fost nevoiţi să dea
copiii pentru a fi pregătiţi în vederea exame
nelor de admitere la licee sau şcoli profesio
nale de către preotul ortodox-român Cucu
Ioan. Acesta susţinea că, cu toată bunăvoinţa
sa, prea mult nu a putut să ajute deoarece nu
se putea intelege cu elevii care cunoşteau în
foarte mică măsură limba română, edificatoa
re fiind următoarele sublinieri ale acestuia :
"Am incercat să fac ceva pentru aceşti copii
de români maghiarizaţi şi dacă au venit la
mine, i-am Învăţat să spună o vorbă româ
nească, o . frază, un cântec, fără să mă axez
pe teme religioase. Am rămas Însă surprins
când am constatat că ei nu ştiu nimic despre
un Coşbuc, Eminescu, despre Ştefan cel Mare
sau Mihai Viteazu, În schimb puteau să-mi
vorbească despre Attila, Arpad. Am incercat
să port discuţii cu elevii despre sistemul de
predare a limbii române in şcoală, a istoriei şi
geografiei la care copiii mi au r�spuns:
"Profesorul nostru de limba română este foar

să ne Învăţăm copiii in limba română şi
trebuie să-i dăm in continuare tot la şcoala
maghiară. Noi înţelegem să vă respectăm pe
toţi, indiferent de naţionalitate, dar să fim
şi noi respectaţi. Dacă toţi in ţara asta
românească, pot să-şi Înveţe copiii În limba
maternă, de ce românii din secuime nu pot să
Înveţe in limba română? Dacă acest lucru nu
se va rezolva de sus, noi pierdem În totc:li
tate elementul românesc, În aceste părţi ale
ţării. Numai să se înfiinţeze o secţie româ
nească, dar de mult trebuia să se facă acest
lucru şi atunci vom vedea câţi copii se vor
inscrie la şcoala românească, şi nu numai
copiii românilor care În decursul istoriei au
fost maghiarizaţi, ci şi cei de naţionalitate
maghiară Îşi vor da şi ei copiii să Înveţe limba
română " 9.
Comentariile având ecou în toată comuna,
precum şi în alte localităţi cu o situaţie simi
lară celei din Midalău, unele persoane au
obiectat că nu a fost consultată părerea tutu
ror celor ce doresc să-şi înscrie copiii la şcoa
lă în limba de predare română, deoarece şi ei
care au fost dintotdeauna români ortodocşi,
chiar dacă în împrejurările anilor 1940-1944
sau mai înainte, au trecut la cultul romana
catolic şi azi poartă nume maghiarizate,
doresc să-şi înveţe copiii la şcoli româneşti.
Deşi viceprimarul comunei Midalău, Ştefan
Gheorghe - şi el afectat de nereuşita înfiinţă
rii şcolii române - a incercat să menţină în
rândul cetăţenilor o atmosferă optimistă în
sensul că "dacă nu acum, in următorii ani tot
se va Înfiinţa şcoală românească'� cetăţenii
au întâmpinat poziţia sa cu expresii ca:
"Dacă vom tot umbla să ne acoperim slăbi
ciunea şi să ne ferim de adevăr, vom reuşi să
Înăbuşim adevărul, a nu mergem cu această
prudenţă la exces şi să lăsăm interesele noas
tre abandonate. Aceasta pentru că fiecare se
fereşte să spună adevărul.
Atâta timp cât oamenii realişti din rândul
naţionalităţii maghiare Înţeleg că e bine să
Înveţe şi limba română, nu numai limba
maghiară, noi ca români de ce nu putem
Învăţa copiii in limba română şi suntem obli
gaţi să ne dăm copiii la şcoli cu limba de pre
dare maghiară. Aşa s-a ajuns la situaţia că
aceşti copii În familii româneşti nu vorbesc
decât in limba maghiară şi nu vor mai şti
niciodată limba român�. Asta Tnseamn� c�

-

renunţăm la ultimele elemente româneşti din
aceste părţi ale ţării şi le inglobăm in elemen 

te cumsecade şi primim note bune. De multe
ori lipseşte de la ore şi noi ne bucurăm că

tul maghiar. Cineva a t�lat g3tul la acea�
şcoală tocmai in timpul zilelor noastre şi dacă

putem juca fotba/'1.2,
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ţile de a pleca, existând o instabilitate accen
"
tuată a acestora 1s.
Din cele de mai sus rezultă că miscarea din
1972, din comuna Micfalău, pentru fnfiinţarea
clasei cu limba de predare in limba română a
fost foarte amplă, antrenând o mare parte de
populaţia românească de aici. Organele de
stat au fost interesate în aflarea adevărului
despre această mişcare, iar rezultatul s-a
concretizat într-o anchetă si in interviuri luate
pe bandă de magnetofon prindpalilor iniţiatori
ai mişcării. Toate depoziţiile luate de Ministerul
de Interne erau catalogate "Strict secret".
Una dintre concluzii este aceea că preotul
Ioan Cucu a fost sufletul mişcării, cel care a
iniţiat şi s-a implicat cel mai mult în înfiinţarea
claseilG,
Implicarea directă a preotului Cucu în
încercarea de a reînfiinţa clasa cu predare în
limba română i-a atras injurii din partea unor
consăteni de etnie maghiară şi chiar
ameninţări. Alte comentarii au fost că, părin
tele va pleca de aicea pentru că n-are unde
să-şi dea copiii.
Toate aceste frământări se petreceau în
localitatea Micfalău, unde până în 1940, cam
80% din populaţie era românească . Ulterior
Dictatului de la Viena, au fost trecuţi la roma
na-catolicism, iar de aici a fost doar un pas
spre pierderea identităţii naţionale. Se relevă
de aici foarte bine, credem noi, rolul determi
nant al bisericii ortodoxe române (până în
1948 şi al celei greco-catolice) în conservarea
naţionalităţii şi al apartenenţei la comunitatea
românească. Una dintre concluziile ce se
impun este aceea că fără biserică in zona
secuiască, nici naţiunea nu poate exista.
Sigur că şcoala are un rol foarte important în
acest proces de conservare naţională, dar
acolo unde nu este şcoală, ca în cazul de mai
sus, toate celelalte aspecte ce ţin de
afirmarea naţională rămân să fie suplinite de
biserică. Cu atât mai mult se vede acest rol în
comunităţi în care români mai rămăseseră
puţini, cum era şi r.azul de la Midalău, unde
doar preotul, şeful de post, viceprimarul şi

În judeţul Covasna, situaţia se prezenta în
mod similar cu cea din localitatea Micfalău,
respectiv în comunele: Băţanii Mari, Cematul
de Jos, Chichiş şi altele unde, deşi cetăţenii
au cerut cu insistenţă reînfiinţarea şcolilor cu
limbă de predare română, nu s-a realizat
acest lucru. Mai mult decât atât, unele cadre
didactice au desfăşurat o intensă acţiune de
lămurire şi convingerea părinţilor care îşi
manifestau această dorinţă, determinîndu-i
să renunţe la iniţierea unor demersuri pentru
realizarea celor ce şi-au propus. Astfel de
lucruri s-au petrecut în comunele Cernatul de
Jos şi Chichiş, unde şcolile române au fost
desfiinţate în 1968, în ultima localitate ajun
gîndu-se ca· profesorul Koman Janos - la
origine de naţionalitate română - să umble
din casă în casă şi să-i lămurească pe părinţi
să nu-şi dea copiii la şcoală româneascăB.
Luând cunoştinţă despre acest lucru, un
cetăţean de naţionalitate maghiară din comu
na Chichiş, adresându-se mai multor cetăţeni,
afirma:
" Voi nu vedeţi că nu avem nimic de câşti
gat dacă copiii noştrii nu Învaţă În limba
română? Uitaţi-vă la Băcel - localitate limitro
fă cu comuna Chichiş - un sat atât de mic
care a dat societăţii profesori, medici,
ingineri, preoţi etc, iar ai noştri fie că au
rămas toţi la ţară, fie că au mai Învăţat câte
o meserie de tractorist, şoferi, lăcătuşi etc, şi
asta numai din cauza egoismului nostru şi a
faptului că ne ţinem mari maghiari" 14.
În localităţile Aita Medie şi Ojdula, numai
ca urmare a cererilor masive ale părinţilor au
fost reînfiinţate şcolile cu limba de predare
română pentru clasele I-IV. Se remarcă însă
faptul că în alte localităţi, ca Mărtănuş, secţia
română a liceului din Baraolt şi Târgu
Secuiesc şi Păpăuţi erau in curs de lichidare.
În Nota Inspectoratului Judeţean Covasna
al Ministerului de Interne, se arăta :
"Sursele noastre informative semnalează
faptul că, În majoritatea cazurilor, persoanele
preocupate de aceste probleme apreciază că
neputinţa de a i'nvinge astfel de dificultăţi Îşi
are originea in num/Jrul s�zut de cadre
didactice de naţionalitate română şi mai ales
că materiile limba român�, istorie, geografie,
sunt predate de către cadre de naţionalitate
maghiară, care nu cunosc in suficientă măsu
ră limba română. (. . .) Ca o consecinţă a unor
asemenea fenomene, multe persoane de
naţionalitate română, ca profesori, medici,
ingineri, etc. repartlzaţl in judeţ stau la pos
turi 1 -2 ani, după care caută toate modalitli-

vreo două-trei familii mai erau cu rat
româneşti. Anticipând puţin, aşa se explică şi
atacul dat imediat după 22 decembrie 1989
asupra bisericii şi a unor lucr�tori din Miliţie.
Sigur că în percepţia populară, Miliţia era
văzut� ca organul care reprezenta statul, sau
instituţia represivă, dar alei identificarea mer
gea mal departe, lucrătorii de Miliţie fiind
cata logaţi şi ca reprezentanţi ai românismu
lui, ca re stricau "puritatea etnică" a zonei. O
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nesc din zonă. Aceste note-rapoarte din
Arhiva CNSAS vin să creioneze o situaţie
generală în zonă . Părintele Ioan Rafiroiu din
Târgu Secuiesc confirma şi el această stare
de lucruri19.
Situaţia era creionată în acelaşi mod chiar
de protopopul Pompiliu Dumbravă, care
primea rapoarte de la toţi preoţii din zonă .
Dealfel, d i n depoziţia sa rezultă rolul de coor
donator al preotului Cucu în mişcarea de la
Micfalău2o. Protopopul relata că "la Mărtănuş

comparaţie cu restul ţării, din acest punct de
vedere arată că aici au fost atacurile cele mai
masive împotriva Miliţiei, care s-au finalizat
chiar cu victime omeneşti. Dar despre aces
tea, mai jos.
Tot din mărturia preotului Cucu, reiese cu
claritate:

" Cei care au fost odată ortodocşi şi sunt şi
astăzi, s-au ţinut şi de români, cei care au
trecut de la ortodocsi nu s-au mai ţinut ca
români. Asta a fost ceva distinctiv. Ei nu spun
că credinţa ortodoxă, ei spun că sunt de
credinţă românească, noi suntem de credinţa
românească, suntem români" l7,

s-a desfiintat ciclul doi in limba română " Zl .

Preotul N icanor Filip22 din Zagon se arăta şi
el indignat de tratamentul diferit la care erau
supuşi copiii români, care erau nevoiţi să
meargă kilometri intregi până la şcoală, iar
dascălii lor nu cunoşteau limba română:

Situatia scolilor românesti din zonă nu se
prezenta a Stfel doar la Midalău. Cam peste
tot în zonă era trebuintă de scoli sau măcar
de clase cu predare în lim ba română, dar
peste tot demersurile s-au izbit de refuzul
autorităţilor locale sau ale Inspectoratului
Scolar Judetean.
.
Preotul d in Chichiş vedea în şcoală princi
palul factor care să ducă la redeşteptarea
naţională, propunând ca în fiecare comună să
fie înfiinţată clasă românească :

" Un alt aspect, care vreau să-/ spun. În
comună, din intreg corpul didactic nu este nici
unul de naţionalitate română. La şcoala
românească, profesor maghiar predă limba
română şi nici el nu ştie limba română. Se
pune Întrebarea: oare aceşti copii, cu ce se
vor alege când vor fi mai mari ? Au fost doi
profesori români aici, dar au plecat şi ăştia de
silă şi scârbă. Chiar dintre profesorii care au
terminat facultatea şi sunt originari din aceas
tă comună, nu se mai intorc aici. Acum se
ridică o altă problemă. Vine Într-o zi un om la
mine, croitor de meserie şi Îmi spune. Uite ce
se intâmplă În sat! Au făcut incă un etaj la
şcoala de jos şi copiii noştri vor trebui să facă
acum 6-7 km. pe jos la această şcoală. Îmi
pune intrebarea, nu se putea supraetaja
şcoala românească care se află in centrul
comunei? Că era mai bine pentru toţi şi nu
erau nevoiţi copiii noştri să facă un drum atât
de lung! Au făcut cetăţenii o plângere la
Ministerul Învăţământului, care apoi a fost
trimisă la judeţ, fiind deplasată şi o echipă de
cercetare la faţa locului. Directorul Mogosy a
dat explicaţia că intenţia lui a fost ca să facă
un amestec de elevi, să nu fie separaţi unii de
alţii, adică romanii de maghiari, şi astfel sa
creeze un climat bun Între aceşti copii. Dar
părinţii români nu le-au Îngăduit copiilor să
meargă la acea şcoală pe motiv că este prea
departe, ceea ce este real. În prezent condu
cerea şcolii a fost obligată să organizeze invă
ţământul I-X În ambele şcoli" 23.

·

"Aici au luat iniţiativă părinţii ca să
Înfiinţeze şcoală românească În anul 1968,
Însă i-au oprit profesorii care au umblat din
casă in casă la cei care doreau să-şi dea copiii
la secţia românească şi i-au convins să
renunţe. Unul dintre profesorii cei mai activi
in acest sens a fost Koman, care este tot un
român maghiarizat, Însă la ora actuală prin
zelul manifestat de bun maghiar de multe ori
cade În extreme. Koman şi acum
funcţionează ca profesor aici În comună.[ ]
Aici au cerut destui cetăţeni să se facă şcoală
românească şi au cerut acest lucru la
Inspectoratul Şcolar. A venit un inspector şi a
făcut şedinţă la şcoală. Cetăţenii au cerut şi
clase de la V la VII sau la X. Dacă se Înfiin
ţează şcoală românească de cinci ori vor fi
mai mulţi elevi la aceasta, pentru că dacă nu
ştiu româneşte nu pot merge mai departe " lB .
Se pare că la începutul anilor 70, a existat
...

o mişcare mai amplă în zonă pentru reînfiin
ţarea de clase româneşti. Ne îndreptăţeşte la
această părere faptul că Ministerul de Interne
a intervievat mai multe persoane din zonă, cu
precădere preoţi, despre situaţia şcolilor din
comunitate. Faptul că preoţii erau cei ch emaţi
să dea lămuriri în aceasti!i privinţă ne face să
credem că ei erau văzuti chiar si de Ministerul
de Interne ca factorii cei mai îndreptăţiţi să
cunoasd) realităţi l e. Î n plus, ei aveau şi rolu l
de principal coagulant al elementului româ-

N u erau singurele cazuri in care şcolile
româneşti erau văd uvite de dascăli români,
cu complicitatea evidentă a autorităţilor
şcolare judeţene. Stă mărturie în acest sens şi
"Cronica " proto popu l u l de Harghita, Ioan
Boi an , aflată in ma n uscris la Cucernicia Sa, şi

.
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prin a cărui amabilitate ne-a fost pusă la
dispoziţie pentru documentare.
Referindu-se la problemele generale ale
bisericii, la preluarea de către el a proto
popiatului, protopopul menţionază cazul de
la Imper, unde după îndelungi strădanii a
reuşit aducerea unui preot român pentru
credincioşii de aici.

protopopii din arhiepiscopia de Alba-Iulia şi
Sibiu şi un inspector al cultelor ,domnul
Frîncu, unde am arătat necazurile şi proble
mele din secuime, că noi românii nu putem să
dăm copiii la şcoală românească, iar unii nu
mai ştiu nici româneşte. Am arătat şi situaţia
de la Micfalău. Şi atunci Mitropolitul mi-a spus
că această problemă nu ne priveşte pe noi, că
o rezolvă activiştii de partid, activiştii culturali.
Eu am insistat că atunci ar fi bine să raportez
sus să se cunoască realitatea şi dacă se vor
lua măsuri bine, dacă nu iar e bine. Atunci
Mitropolitul a spus că, Într-adevăr, ar fi bine
să fie informat domnul preşedinte al cultelor
Dumitru Dogaru, de această problemă, ca
dânsul să raporteze mai sus situaţia de aici.
În tot cazul, eu văd o situaţie foarte, foarte
rea, şi dacă nu se vor lua măsuri, chiar dacă
şi acum e prea târziu, va fi un dezastru. Ne
pierdem elementul românesc stăpân de
veacuri şi care şi pe timpul austro-ungarilor a
existat până În 1 940'� [ . . . ] Această problemă
la şedinţa din 2 septembrie a mai ridicat-o şi
protopopul de la Tg.Mureş, care a zis că "are
dreptate protopopul din Sfântu Gheorghe. Şi
la noi s-a Înfiinţat o şcoală românească intr-o
localitate Însă i-a batjocorit pe români. 1-a
băgat pe toţi ţiganii În şcoala românească şi
românii s-au simţit jenaţi şi au trecut la sec
ţia maghiară. Nu am reţinut localitatea. Dacă
toţi În ţara asta românească pot Învăţa limba
maternă, să-şi Înveţe copiii, să-şi educe copiii,
de ce românii din secuime nu pot să Înveţe În
limba română şi s-o cunoască. Li se dau drep
turi altor naţionalitaţi, foarte bine, dar să ni se
lase şi nouă drepturile elementare " 26 .
În ceea ce priveşte răspunsul statului
român faţă de această intransigenţă a

"Dumnezeu a dat ca În acel an să se Împli
nească cererea şi dorinţa noastră: preotul
Cheşa Nicolae, originar din zona Tulgheşului,
a fost numit preot in Imper. Şi dânsul, şi soţia
sa erau tineri, cu dragoste de muncă.
Inspectoratul Judeţean Ciuc ne-a garantat că
În toamna care urma, doamna va fi numită
Învăţătoare la secţia română din Imper (la
şcoala ce funcţiona În casa parohială). Când a
sosit Însă ziua numirii, la Început de an şco
lar, doamna Cheşa, preoteasa, Învăţătoare
româncă, a fost numită Învăţătoare Într-un
sat vecin (la Plăieşii de Sus), iar În casa paro
hială română ortodoxă din Imper a fost numit
un Învăţător maghiar să Înveţe copiii de
români. Sub nicio formă n-am putut recâştiga
postul de Învăţătoare la secţia română. La
puţină vreme, preotul Cheşa a fost silit să
ceară transferul În Moldova, pentru ca să
evite un divorţ cu soţia " 24.
Aşa cum se poate observa şi cum am
arătat şi în capitolul precedent, nu doar
preoţii români au avut de suferit de pe urma
autorităţilor locale, ci şi preotesele românce.
Protopopul Boian, alături de cazul de mai sus
vorbeşte şi de preoteasa din Cristurul
Secuiesc, care s-a văzut scoasă din serviciu,
pentru "vina " de a fi preoteasă ortodoxă2S,
Pentru a încerca să tragem câteva conclu
zii referitoare la acest aspect al implicării
Bisericii Ortodoxe şi al slujitorilor săi în încer
carea de a rezolva această problemă a şcolilor
româneşti din zonă, putem afirma principalul
său rol. Protopopul Pompiliu Dumbravă a
ridicat problema la Mitropolie, dar răspunsul a
fost departe de a fi mulţumitor:
"La conferinţa protopopi/ar de la Mitropolie,

maghiarilor de a accepta înfiinţarea de clase
româneşti, din studiul documentelor rezultă
că în teritoriu a fost trimisă o comisie în luna
decembrie 1972, care să vadă la faţa locului
despre ce este vorba. Comisia a constatat mai
multe lucruri grave, cum ar fi lipsa inscripţiilor
în limba română în şcoli, lipsa cadrelor
didactice de naţionalitate română, lipsa clase
lor cu predare în limba română27.
Interesant:§ este in schimb reacţi a minori
tarilor maghiari fa� de această inspecţie.
Dacă pentru uni i membri ai comisiei aceste
lucruri păreau cu totul neobişnuite, in cadrul
localnicilor, problem a se punea altfel . O sursă
Informativ� din cadrul Ministerului de Interne
Informa că pe baza acestui eveniment:
,_s-a creat o stare de nervozitate, teamă, că
ce o să se Întâmple În urma acestui control

la Sibiu, am arătat În plenul şedinţei necazuri
şi problemele de care ne izbim aici, în secui
me, c� nouă românilor nu ni se creeaz� posi

bilitatea să Învăţăm copiii in limba maternă.
Toţi au acest drept, numai noi, românii, nu
avem acest drept. La conferinţa din 2 sep
tembrie a participat Mitropolitul Ardealului,
Dr. Nicolae Mladin, episcopul vicar Visarion
Asteleanu, vicarul mitropoliei Ve/aşcu (gre
şeal� în text, este vorba de vicarul Traian
Belaşcu, n . n . ), consilierii mitropoliei şi toţi
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acesta l-am arătat şi în capitolul anterior,
când în dezbaterile ce se organizau pentru
proiectul de împărţire administrativă, şovini
se _$Jăseau doar in partea românească30,
Intr-un raport către Ministrul de Interne,
N icolae Pleşiţă, Inspectoratul Judeţean
Covasna al Ministerului de Interne aprecia că
in cadrul Inspectoratului Şcolar Covasna, se
discută că Inspectorul General şi cu încă 4-5
inspectori vor fi schimbaţi în urma controlului
efectuat de brigada Ministerului Învăţămîntu
lui, deoarece "au sabotat" înfiinţarea secţiei
române, iar pe de altă parte, prin măsurile
întreprinse pe linie de învăţământ, din poziţii
le pe care le deţin, au determinat desfiinţarea
unui număr însemnat de secţii cu limbă de
predare română. De către unele cadre
didactice, dispoziţiile şi indicaţiile date de bri
gadă privind necesitatea învăţării limbii
române în şcoli la un nivel corespunzător, au
fost intâmpinate cu rezistenţă, făcând trimi
teri la drepturile constituţionale, pretinzând
că in acest fel s-ar afecta drepturile naţionali
tăţilor conlocuitoare privind folosirea limbii
materne, respectiv limba maghiară, atât in
şcoli, cât şi în întreprinderi şi alte instituţii. La
Inspectoratul Şcolar Covasna, de către majo
ritatea inspectorilor, se fac aprecieri în sensul
că în politica naţională a statului român vor
avea loc anumite schimbări care se vor face
cu multă discreţie. Nu este întâmplător că
peste tot, chiar şi în aceasta zonă, statul
intenţionează să înfiinţeze şcoli şi grădiniţe cu
secţii ce predare în limba română, cu toate că
aici trăieşte în majoritate populaţie de naţio
nalitate maghiară. O asemenea acţiune a fost
începută şi in judeţul Braşov, dar s-a întrerupt
în mod brusc. Dar se pare, că de data aceas
ta este o indicaţie superioară.
Cadrele didactice de naţionalitate maghiară
şi inspectorii şcolari din judeţul Covasna, în
legătură cu prezenţa în brigadă a unui activist
de naţionalitate maghiară, menţionează că
acesta este un maghiar "rătăcit", apreciind în
mod tendenţios că activistul în cauză le-ar fi
pus în vedere că numai atunci eşti patriot
dacă te dezici de limba maternă şi vorbeşti
numai în româneşte, chiar dacă acest lucru î!
faci în mod obligatoriu, şi când te afli numai
între maghiari. Asemenea oameni habar nu
au despre libertatea limbii materne şi calcă în
picioare drepturile reglementate în Consti
tuţie Astfel d e unguri îşi bat joc de limbă şi
de neam, pentru o bucată de pâine mai bună,
pentru o poziţie avansată, însă nu judecă,

(sursa se referă la cadrele didactice din
comuna Băţanii Mari). Cei de la Inspectoratul

Judeţean fiind excluşi din această brigadă, au
luat totusi măsuri anuntând din timp, ca să se
facă toate pregătirile pentru a-i primi in con
diţiuni bune. Să se schimbe lozincile care să
fie scrise acum in limba română. Se crease o
atmosferă Încărcată datorită faptului că nici
copiii, nici cadrele didactice, nu cunosc limba
română in măsura necesară, temându-se de
anumite consecinţe. Deşi până in prezent
sursa nu a avut timp să cunoască comentarii
le ce vor urma Întrucât controlul s-a terminat
in după-masa zilei de 1 9. 12. a.c.[1972],
totuşi comportarea brigăzii n-a fost exagera
tă, după cum se discuta anterior.
În discuţiile purtate cu Lokos 8., directorul
şcolii, acesta a afirmat că a rămas foarte
surprins când unul din brigadă 1-a intrebat că
de ce nu au adus la muzeu şi butucii din Aita
Seacă pe care au fost decapitaţi oamenii in
toamna anului 1944. El a rămas nedumerit şi
datorită faptului că nu a Înţeles ce Înseamnă
butuci" 2a.
Deci, pe de o parte, faptul că Inspectoratul
Şcolar a luat totuşi unele măsuri, astfel încât
imaginea să fie cât de cât cosmetizată, astfel
ca brigada să nu ia contact chiar cu cruda
realitate de pe teren. Pe de altă parte, se
constată o teamă a cadrelor didactice, ce se
temeau de represalii din partea Ministerului.
Acest fapt denotă, totuşi, că exista o anumită
recunoaştere din partea cadrelor didactice
maghiare că lucrurile nu se desfăşoară aşa
cum ar trebui.
Un informator al Securităţii relata că a avut
o discuţie cu un tovarăş, Popa, de la
Inspectoratul Şcolar, iar părerea acestuia era
că situaţia se prezenta destul de grav:

,,Se află În judeţ o brigadă de la Comitetul
Central P. C.R., trimisă personal de Tov.
Secretar General, pentru a verifica unele
informaţii date de organele de Securitate, pe
linie de Învăţământ, informaţii ce se vor veri
fica 99%. A mai spus că brigada ar fi
constatat lucruri dezastroase la şcolile de
predare in limba maghiară şi că in prezent toţi
de la Inspectoratul Şcolar sunt innebuniţi, nu
ştiu ce să mai facă " 29.
Dar, ca întotdeauna, minoritarii maghiari
din zonă au găsit rezolvarea pentru problemă.
Era cea mai veche şi mai uzitată acuză adusă
românilor: atitudinea şovină faţă de maghiari.
Catalogarea oricăror manifestări ale români
lor care încălcau privilegii ale maghiarilor, era
i me di at făcută sub acuza şovinismului. Faptul

.
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despre părerea şi concluzia oamenilor învăţaţi
şi culţi de aceeaşi naţionalitate cu el. În mate
rial se preciza :

"O bună parte dintre cadrele didactice de
naţionalitate maghiară, aprec1aza că
indicaţiile şi observaţiile făcute de membrii
brigăzii nu ar fi altceva decât o manifestare a
şovinismului lor.
Se apreciază că brigada a avut o
comportare excesivă şi ca urmare au venit În
judeţ tovarăşii Mihai Gerea şi Virgil Trofin,
pentru ca să atenueze starea de spirit creată
În urma activităţii brigăzii.
Un inspector şcolar a lansat zvonul că,
drept dovadă că brigada nu a avut o atitudine
principială şi partinică În activitatea sa, este
faptul că organele de securitate ar fi făcut
verificări asupra modului În care s-a compor
tat brigada În comuna Zagon " 3l.
În mod similar, un raport din 27.01.1972 al

drept şi copiilor români, spre a putea învăţa în
limba română. Un alt aspect este cel legat de
atitudinea ofensivă a cadrelor didactice, care
se considerau ele însele nedreptăţite,
acuzând de şovinism pe cei care le întrebau
dacă ele cunosc limba română. Era o atitudi
ne veche, încă din perioada interbelică. Se
pare că, în permanenţă, românii din zonă au
fost doar reactivi, neputând avea iniţiativa în
raporturile cu minoritarii. Ceea ce ne-a uimit
studiind aceste documente este atitudinea
total ofensivă şi de respingere a limbii
române, precum şi acuzele de şovinism la
adresa celor care nu cereau decât un drept
elementar.
În ceea ce priveşte implicarea Bisericii
ortodoxe din zonă în această problemă,
precum şi sprijinul pe care aceasta îl putea da
promovării românismului, în notă se făceau
următoarele aprecieri :

secţiei cercetări penale din Inspectoratul
Judeţean de Miliţie Covasna, sublinia că aşa
cum rezultă din relatarea unor directori de
şcoli, cum este cazul directorului Şcolii gene
rale din Chichiş, Sztolyka Ilona, controlul a
fost privit ca o manifestare de şovinism din
partea inspecţiei. Afirmaţia se bazează pe
faptul că au fost întrebate cadrele didactice
cum vorbesc ele, la care au răspuns că în
limba maghiară, drept pentru care delegatul
ministerului i-a atras atenţia că nu este bine
şi ar trebui să vorbească în limba română
pentru însuşirea limbii. De asemenea, au fost
întrebaţi cum, adică pe ce limbă se desfăşoa
ră adunările organizaţiei de bază P.C.R., la
care au răspuns, tot în limba maghiară. Astfel
s-a pus problema cum înţeleg cele discutate
cei care nu cunosc limba maghiară (cei din
Băcel, aşa cum a afirmat directoarea, 3-4
cadre nu cunosc limba maghiară de loc) şi în
acest caz au fost atenţionaţi cum îşi permit
aşa ceva ca la şedinţele de partid să se
vorbească în limba maghiară.
În urma discuţiilor purtate cu alte cadre
didactice, multe dintre ele au fost contrariate
de cum au pus problemele tovarăşii din
Bucureşti, impresia şi concluzia la care au
ajuns a fost aceea a manifestării şovinismului
şi nu a necesităţii însuşirii limbii române32.

"Menţionăm că În cadrul contactelor noas
tre cu unele elemente din rândul cultului
ortodox român, am determinat pe aceştia să
informeze Mitropo/ia Ortodoxă din Sibiu şi
Departamentul Cultelor pentru ca pe această
cale să se obţină sprijin in vederea eliminării
unor dificultăţi de natura celor arătate mai
sus.
De asemenea, pornind de la rolul pe care-I
joacă, pe linia menţinerii sentimentului naţio
nal românesc in această zonă, am acţionat
prin unele persoane din rândul clerului orto
dox, pentru a susţine În faţa Mitropoliei şi a
Departamentului Cultelor, necesitatea spriji
nirii activităţii bisericii ortodoxe, În zonele
unde populaţia românească se află in proces
de deznaţionalizare.
Rezultă, de asemenea, că preotul Feriz
Berki din cadrul bisericii ortodoxe maghiare
din Budapesta, a introdus in judeţul Covasna,
respectiv la parohia ortodoxă română din
Bicsad şi Micfalău, cărţi de rugăciuni in limba
maghiară. Potrivit părerii unor surse informa
tive din rândul cultului ortodox român, şi laici,
acţiunea preotului Feriz Berki, are drept scop
formarea şi in România a unei biserici ortodo
xe maghiare, pentru ca prin aceasta şi puţinii
români care au mai rămas in judeţul Covasna
Harghita şi Mureş să fie complet asimilaţi de

populaţia maghiară, care, fiind de confesiune
romana-catolică, reformată sau unitariană,
nu are atâta trecere pe lângă ortodocşi, cât ar
avea confesiunea ortodoxă maghiară.
Aceleaşi surse informative menţionează că
acţiunea preotului Feriz Berki ar fi sprijinită În
parte şi de ,autoritaţi, dar 1n special de către

Ceea ce reiese cu claritate din cele de mai
sus arat� că nici nu se punea problema din

partea autorităţi lor şcolare maghiare să

considere necunoaşterea limbii române ca o
vin�. O mai m ult, era un drept constituţional.
Pe de alti!i parte, acest drept nu funcţiona
atunci când era vorba d e a se acorda acelaşi
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Rolul bisericii ortodoxe române in viaţa comunităţilor româneşti. Studiu de caz: Micfalău
discuţii aprinse în legătură cu terminarea con
strucţiei Catedralei ortodoxe române din
Sfântu Gheorghe, protopopiatul ortodox şi
organele sale ierarhice acţionând în scopul
terminării catedralei, amplasată în centrul
oraşului (construcţie începută în anul 1938 şi
sistate lucrările in 1940).
Mulţi români din judeţul Covasna comentau
că lipsa posibilităţilor şi îndeosebi greutăţile
create de unii factori, pentru terminarea
lucrării, aduc în fond, atingerea sentimentului
naţional, Catedrala ortodoxă reprezentând cel
mai important edificiu arhitectural.
În ceea ce priveşte Catedrala 01todoxă din
Sfântu Gheorghe, planul înconjurării ei cu
blocuri a reuşit pe deplin. Tot un document
din Arhiva CNSAS menţionează dorinţa
autorităţilor locade de a determina
autorităţile ecleziastice româneşti să dărâme
catedrala şi să o mute la marginea oraşului.
Refuzul clerului ortodox a dus la punerea in
practică a planului de înconjurare cu blocuri
construcţii, culminând cu un bloc de 1 1 etaje,
în singurul loc care mai permitea accesul la
catedrală. Încă din anul 1969, protopopiatul
ortodox a înaintat memorii atât organelor
locale, cât şi autorităţilor ecleziastice supe
rioare, de la primii neprimind niciun răspuns.
În fiecare săptămână protopopul cerea
audienţă la organele locale, dar fără niciun
rezultat. Într-una din discuţiile purtate de
protopop cu primarul oraşului, Szabo Iosif,
acesta din urmă i-a replicat faptul că " mai
bine ai face o crescătorie de porci decât să te
ocupi de biserici" 35.
Ca o concluzie la cele citate mai sus, des
prindem faptul că Biserica era văzută chiar de
către autorităţle laice ale statului, ce teoretic
trebuiau să fie ateiste, ca o instituţie vitală
pentru păstrarea identităţii naţionale româ
neşti. Nu puţine au fost demersurile (unele le
vom arăta cu alt prilej) în care chiar
autorităţile statului au sprijinit Biserica. Este
discutabilă, cel puţin pentru această zonă şi
această perioadă, teza conform căreia statul
comunist a oprimat biserica ortodoxă.

Patriarhia Ortodoxă din Moscova, care ii tipă
reşte cărţi de rugăciuni În limba maghiară cu
zecile de mii. Acest lucru este cunoscut in
parte şi de către Departamentul Cultelor din
R. S. România " 33.
În ceea ce priveşte cărţile introduse în
România, această acţiune era în atenţia orga
nelor de Securitate, care aveau problema în
vizor. Într-o notă informativă, referitoare la
această problemă, pe baza sursei "Someşan
Radu ", se spune:
"Sursa Îl cunoaşte bine pe Feriz Berki.
Acesta este un duşman vechi şi înrăit al ţării
noastre şi al populaţiei noastre. Este ucrai
nean maghiarizat. Acţiunea lui de sistematică
maghiarizare a românilor din R. P. Ungaria,
cât şi a altor naţionalită�i de religie ortodoxă
(ucraineni de exemplu) este sprijinită, in
parte, şi de autorităţi, dar in special de către
Patriarhia Ortodoxă din Moscova. Sursa se
ocupă in continuare de această problemă,
pentru a găsi şi alte fapte concrete in acest
sens. Partea negativă - ca să zic aşa - este
că Mitropolitul Mladin şi Centrul Arhiepis
copesc Sibiu, de care depind aceste judeţe,
nu au in atenţie serioasă aceasta problemă.
Niţu i-a cerut sursei părerea dacă este bine
să mai difuzeze asemenea cărţi, "ortodoxe'�
mai ales că, Feriz Berki i-a scris că, ii mai
trimite câteva mii ce cărţi, dar mai intâ să
ceară aprobarea episcopului local. Sursa i-a
spus că urmează să ia indicaţii de la cei mai
mari şi că o să-i comunice răspunsul. Sibiu
25.07. 1971 " 34,
De asemenea, multe edificii, dintre care
câteva sunt declarate monumente istorice,
este vorba de biserici româneşti, se prezentau
într-un grad de distrugere avansat, situaţie ce
dădea naştere la comentarii din partea multor
cetăţeni de naţionalitate română, în sensul că
nu se dă concursul necesar renovării acesto
ra, exemplificând cu bisericile din Chichiş,
Vârghiş, Târgu Secuiesc, Papăuţi, Bicsad, în
timp ce pentru bisericile catolice şi reformate
s-au acordat şi fonduri băneşti din bugetul
statului (bisericile din Ghelinţa, Târgu
Secuiesc şi altele). Se purtau, de asemenea,
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VO�AJIA SEMINARULUl MONAHAL SUPERIOR DE LA
MANASTIREA N EAMŢ, IN VIZIUNEA PATRIARHULUI
JUSTINIAN MARINA
Ionuţ-Constantin PETCU
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Abstract

This study presents accounts regarding monasticism as a fundamental component of ecdesial life, according to
Patriarch Justinian, aspects connected to the history of education at the Neamţ Monastery and the monastic seminary
as a pilot project reflecting the long term vision of Patriarch Justinian Marina.

sale. . . Astăzi Înlăturăm definitiv un trecut ale
cărui roade au fost plăcute numai duşmanilor
Bisericii lui Hristos. Înlăturăm primejdiile care
au ameninţat Sfânta noastră Biserică În urma
laidzării Învăţământului teologic" z. Acest comen
tariu a fost completat astfel la deschiderea
oficială a Seminarului Monahal Superior de la
Neamţ, la 7 februarie 1949: "(. . .) s-a spus
altă dată de peste hotare, că În asemenea
situaţii, În care ne găsim astăzi, nu va mai fi
libertate religioasă. Dar vedem că, după 4
ani, nu numai că suntem liberi, nu numai că
n-am fost stânjeniţi În ce priveşte cultul şi
credinţa, nu numai că Biserica a fost excep
tată de la anumite sarcini, dar am şi fost spri
jiniţi prin Înfiinţarea acestor şcoli monahale,
institute teologice şi şcoli de cântăreţi" 3 ,
Patriarhul Justinian Marina susţinea în aceste
discursuri faptul că învăţământul teologic şi-a
găsit menirea abia sub "regimul democraţiei
populare, al dictaturii proletariatului'� însă
această trecere sub conducerea Bisericii a
avut un rezultat numai parţial, deoarece acest
învăţământ era limitat în societate, restul
tinerilor au fost educaţi în spirit marxist, în
şcoli in care religia a fost ridiculizată sub dife
rite forme4, devenind treptat oameni fără
Dumnezeus, iar acesta a fost rezultatul
nedorit de Biserică ca urmare a noii legislaţii
comuniste.
Grija şi sprijinul patriarhului Justinian de a
înfiinţa seminariile monahale, care au avut
menirea să aducă un freamăt nou de viaţă şi
de trăi re duhovnicească in obştile călugăreşti,

Monahismul, element fundamental al
vieţii ecleziale, după patriarhul Justinian
În cuvântarea rostită cu ocazia învestirii ca
al treilea patriarh al României, Părintele
Justinian Marina a precizat în faţa conducerii
statului: "Biserica Ortodoxă Română, pentru
a putea răspunde cu folos idealurilor şi
năzuinţelor poporului, trebuie să-şi reorgani
zeze pe alte baze, păstrând regulile canonice
şi monahale, clerul monahal, care trebuie să
fie În slujba luminii, culturii şi jertfelniciei pen
tru aproapele, făcând din schiturile şi mânăs
tirile lor, izvoare curate cu apa răcoritoare a
Evangheliei lui Hristos, pentru sufletul atât de
insetat de lumină şi de adevăr al drept credin
cioşilor. Pentru aceasta, Însă, tot clerul mona
hal trebuie să treacă prin aceeaşi şcoală ca şi
clerul de mir, prin aceeaşi foc curăţitor, care
să topească zgura unor păcate ale trecutului
ce mai dăinuiesc În sfintele mânăstiri, redând
Bisericii Ortodoxe Române un monahism nou
şi luminat, capabil să Îmbine viaţa duhovni
cească cu cea socială şi culturală " 1. Acestea
au fost premisele de la care a început reorga
nizarea monahismului românesc patriarhul
Justinian, celui ce i-a fost încredinţat să
"
"adapteze întreaga Biserică la noua orându
ire care se instalase în România. Noua lege a
cultelor a scos de sub organizarea statului
învăţământul teologic românesc, fapt pe care
patriarhul României 1-a comentat cu prilejul
deschiderii oficiale a Institutului Teologic din
Bucureşti, la 30 ianuarie 1949, astfel : " (. . . )
intr-adevăr, astăzi Dumnezeu Împlineşte una
din vechile şi arzătoarele dorinţi ale Sfintei

a reprezentat primul pas făcut în scoaterea
monahismului românesc din starea tristă în
care se afla în primii ani dup� cel de-al Doilea
Război Mondial, prin readucerea luminii dum-

noastre Biserici româneşti, red�ndu-i dreptul
de a-şi pregăti ea singur/1 pe slujitorii altare
lor, potrivit inv�ţ�turli, rânduielifor şi nevoilor
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nezeieştilor învăţături6. Cultura teologică,
viaţa intensă duhovnicească, rugăciunea şi
munca obştească, vieţuirea în obşte au fost
premisele care au clădit, infloritor şi util,
monahismul românesc în timpul patriarha
tului Părintelui Justinian Marina. Astfel, a luat
fiinţă, prin grija directă a patriarhului,
Seminarul Monahai Superior de la Neamţ.

După şase ani de la desfiinţarea şcolii sta
reţului Buzilă s-au făcut noi planuri de reor
ganizare, de către fraţii Filaret şi Neofit
Scribant7, Dom nitorul Grigore Alexandru
Ghica a aprobat această reorganizare a semi
narului, iar datorită informaţiilor ce le-a pri
mit, a chemat pe arhimandritul Dionisie
Romana, rectorul Seminarului de la Buzău, ca
stareţ al Mănăstirii Neamţ şi organizator al
seminarului monahallS. Potrivit regulilor şco
lare aprobate de domn şi mitropolit, cursurile
au început în septembrie 1855. A funcţionat
iniţial în chiliile călugărilor, până când s-a
terminat localul început de a rhimandritul
Dionisie Romanot9, Noul seminar, după noua
organizare, avea trei cicluri de învăţământ:
primar (4 ani de studiu), secundar (8 ani de
studiu) şi universitar (4 ani de studiu)2D.

Istoria invăţ.ământului la Mănăstirea
Neamţ
Alegerea Mănăstirii Neamţ ca vatră mona
hală în cadrul căreia să funcţioneze seminarul
a fost explicată de patriarh astfel : "(. . .) când

a fost aşezat seminarul aici, la Mănăstirea
Neamţ, n-a fost aşezat la voia intâmplării, ci
a fost aşezat aici la vatra acestei mănăstiri
care a luminat satele cu cărţile ei de slujbă şi
de Învăţătură " ?, pentru a conchide: " (...) voi
ştiţi că apa e curată la izvor şi de aceea noi
am statornicit sediul seminarului nostru la
izvor, ca voi să vă adăpaţi din cel mai curat
izvor" a . În Mănăstirea Neamţ, grija pentru

Seminarul a funcţionat până în 1864 şi a fost
condus in primii cinci ani de ieromonahul
Ghenadie Popescu, fost administrator al bise
ricii româneşti din Pesta2 1,
Datorită anumitor neînţelegeri, seminarul
s-a desfiinţat şi s-au închis toate străduinţele
anumitor călugări, care făcuseră numeroase
sacrificii pentru împrăştierea culturii în cadrul
monahismului românesc. Însă, această desfi
inţare a seminarului, cu profesori monahi, a
dus ca seminariile teologice pentru recrutarea
clerului de mir să formeze atât clerul mirean,
cât şi ierarhia superioară a Bisericii Ortodoxe
Române22, iar aceasta a dus monahismul
românesc la cea mai mare degradare de după
secularizarea domnitorului Cuza.
Seminarul de la Neamţ a fost reînfiinţat la
15 octombrie 1925, prin grija episcopului
Nicodim Muntean u , viitorul patriarh al
României, a episcopului Visarion Puiu, a
arhiereului Valerie Moglan şi a stareţului
mănăstirii Daniil Ciubotariu23. Cu excepţia
limbii ruse din programa analitică şi a unor
mici adăugiri a Regulamentului interior, semi
narul funcţiona precum seminariile pentru
formarea clerului de mir24. Iniţial, a fost con
dus de Episcopul Nicodim Munteanu, apoi de
arhimandritul Laurenţiu Busuioc, după întoar
cerea sa de la studii din străinătate2s. Elevii

cultivarea didactică a monahilor a fost o preo
cupare constantă, încă din secolul al XV-lea,
când exista, în cadrul mănăstirii, o şcoală în
cadrul căreia s-au copiat numeroase manus
crise, texte liturgice, cărţi patristice etc.9.
"
"Cadrele didactice au fost călugării bine pre
gătiţi, care au avut drept scop "dreapta Înţe

legere a Sfintelor Scripturi, spre cunoştinţa
dogmelor credinţei cea pravoslavică a Bisericii
soborniceşti" to.
Odată cu Regulamentul organic a apărut şi
la Mănăstirea Neamţ un învăţământ "sistema
tic" cu programă, cu personal didactic, cu
cataloage etc. tl Prin statutul Aşezământului
Stareţului Paisie, domnitorul Mihail Sturza a
îngăduit stareţului Neonil Buzilă, "călugăr cu
teamă de Dumnezeu şi cu iubire de oameni" 12,
înfiinţarea primei şcoli călugăreşti, la 1843,
care a funcţionat până în 184813, Acest semi
nar a funcţionat cu trei clase şi trei profesori,
iar materiile predate au fost ştiinţele religioa
se şi limba elină, predate de călugărul Neofit
Scriban, aprobat de Domn ca "să se aşeze la

Neamţu, unde să predea pe lângă ştiinţele

care au studiat la această şcoală teologică au
fost în num�r de 1 0 1 : 33 în dasa 1, 33 in
clasa a 11-a, 35 în cl asa a III-a. Deşi rezulta
tele şcolare au arătat activitatea prolifică a
şc:olii, seminarul a fost desfiintat după numai
trei ani, in 1928, iar elevii monahi au fost
transferaţi la nou infiinţatul seminar de la
M� năstirea - Cernica26. Astfel, infi i nta rea

religioase şi limba elinească, absolut necesa
ră pentru Înţelegerea Sfintelor Scripturi şi a
cărţilor Sfinţilor Părinţi" 14, precum şi regulile

liturgice şi muzica psaltică. Această şcoa lă a
fost frecventată de-a lungul funcţion�rll el de
60 elevi l s De asemenea, stareţul Neonil a
ridicat pe terenul pe c:are se află seminarul
actual o clădire cu un rând de ch i l ii şi
.

Seminarului

Paraclisul Sfântului Mucenic Pantelimon16.
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Monahal

Superior în cadrul

Vocaţia Seminarului monahal superior de la Mănăstirea Neamţ ...
pe care 1-a avut Seminarul de la Neamţ a fost
pregătirea cadrelor didactice, administrative
şi de conducere a mănăstirilor. Noul Statut de
Organizare a Bisericii Ortodoxe Române pre
vedea: "Fără absolventa a 7 clase primare şi
a şcolii monahale cu certificarea calificării
unei meserii Învăţate in atelier, nu poate fi
tuns În monahism nimeni, frate sau soră "
(art. 78, alin. 2). La această prevedere a
statutului, conducătorul Bisericii Ortodoxe
Române a făcut următoarea precizare, cu
ocazia deschiderii cursurilor seminarului de la
Neamţ, la 15 octombrie 1951 : "Desigur, Însă,
că nu se poate pune stavilă nimănui pentru a
veni În mănăstire, chiar dacă e fără studii:
tocmai de aceea au luat fiinţă În mânăstiri
şcolile catehetice. Toate obştile au făcut pre
gătiri pentru deschiderea acestor şcoli" 32.
Aceste şcoli monahale au luat fiinţă şi pentru
funcţionarea lor s-au întocmit şi votat regula
mente necesare, însă cadrele acestor şcoli
trebuiau să fie, aşa cum a precizat patriarhul
cu aceeaşi ocazie, recrutate "dintre absolven
ţii Seminarii/ar Monahale. Fiecare absolvent
trebuie să fie conştient, că el este un adevă
rat misionar, chemat să lumineze şi să ridice
lumea mânăstirilor noastre după darul pe
care i 1-a dat Dumnezeu" 33. Aceeaşi idee pen
tru menirea Seminarului de a da profesori
pentru şcolile monahale a fost enunţată şi în
lucrarea Înnoieşte-te, noule Ierusalime34.
Unul dintre autorii lucrării a fost şi arhiman
dritul Benedict Ghiuş, care, împreună cu ÎPS
Mitropolit Efrem Enăchescu, a l ucrat la
proiectul ce s-a supus aprobării Sfântului
Sinod: Regulament pentru organizarea şi
funcţionarea administrativă şi disciplinară a
mânăstirilor3s.
Seminarul de la Neamţ s-a dorit a fi nu
numai o şcoală teoretică, ci şi o şcoală prac
tică, însuşire pe care Justinian a explicat-o:
"(seminarul, n.n.) În care pregătim din punct
de vedere profesional pe elevi, pentru Însuşi
rea Învăţăturii teologiei noastre, dar În paralel
cu aceasta şi pentru Învăţătură temeinică a
unei meserii, În vederea asigurării existenţei
În cadrul mânăstirilor de metanie " 36. În acest
sens, patriarhul a făcut un apel profesorilor
seminarului: "(. . .) noi (patriarhul Justinian
Marina, n.n.) punem deopotrivă preţ atât pe
catedrele teoretice, cât şi pe cele practice. Cu
toţii trebuie să fim pătrunşi de faptul că
viitorul mân�stirilor noilstr@ vn d@pinde, În
cea mai mare măsură, de latura practică " 37.

Mănăstirii Neamţ, în anul 1949, a reprezentat
o continuitate a tradiţiei deja statornicite în
cadrul acestei vetre monahale.

Seminarul monahal, un pl'oiect pilot
ce oglindeşte viziunea pe termen lung a
Patriarhului Justinian
În cuvântarea pe care a rostit-o la deschi
derea seminarului, reprezentatul elevilor, fra
tele Nicolae Vornicescu, pe lângă mulţumirile
pe care le-a oferit Patriarhului României, a
adăugat: ,,Seminarul de la Neamţ va fi pentru
schiturile şi mănăstirile din ţară un bucium al
vremurilor de Înnoire şi o vatră caldă de Învă
ţătură in duhul apostolatului social, către care
sunt indrumaţi acum şi monahii" 27. Această
idee a viitorului mitropolit al Olteniei, Nestor,
a fost completată de cuvântul patriarhului
Justinian, care între altele afirma : "(...) nu la
Întâmplare şi fără rost a trimis Sfântul Sinod
pe Vlădici2B ca profesori aici, iar misiunea pe
care urmează să o Înfăptuiască Prea Sfinţiile
Lor nu se mărgineşte doar la Seminarul de la
Neamţ ci ea se va restrânge şi in viaţa mona
hismului românesc, sortit unei Îndrumări şi
unor rânduieli noi" 29.
Duhul apostolatului social se cerea a fi
încadrat în firul tradiţiei dinamice a Ortodo
xiei. În perioada interbelică s-a precizat că
monahismul avea nevoie de cadre noi cu
orientări formate din necesităţile societăţii30.
Episcopul Vartolomeu Stănescu, spre exem
plu, care a reînviat viaţa monahală în perioa
da păstoririi sale în cadrul eparhiei Noului
Severin, specifica in anii '30: " (.. .) mântuirea
(călugărului, n.n.) se câştigă prin lepădarea
de sine pentru Hristos şi pentru binele socie
tăţii omeneşti (...) Călugării deci trebuie să fie
cu desăvârşire convinşi, că pentru ei, condi
ţiunea cea mai de căpetenie, pentru a-şi
dobândi mântuirea nu poate să stea numai in
lupta curăţirii de păcatele lor personale şi de
inmagazinarea in sufletul lor a cât mai multor
virtuţi personale, ci in servirea, În numele
Mântuitorului Hristos, a societăţii omeneşti,
celei vii şi impovărate de greul vieţii (... )
Pentru mântuirea lor deci, călugării au abso
lută nevoie, după cum vedem, să cunoască,
care ar fi modalitatea cea mai nimerită şi mai
rodnică, prin care ei ar putea să ajutoreze
societatea " 31. Întreaga operă de reorganiza
re a monahismului românesc de către patriar
hul Justinian Marina nu � fgşţ ii! ltc;;ev" dec;at g
împlinire a unor necesită�i.
După cum a fost organizat învăţamântul
mona ha l de către patriarhul Justinian, un rol

Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române,
referitor la munca monahilor, preciza : (.. .)
"
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munca n-a fost niciodată despărţită de rugă
ciune, ci a fost o indeletnicire permanentă
Într-un fel sau altul a călugărilor. Aşa cum
rugăciunea fără muncă nu dă roade, tot ast
fel nici munca fără rugăciune nu poate da
roade bune " 3a, pentru a completa : "(. . .) unii
in biserică la rugăciune, alţii În atelier la lucru,
cu toţi trebuie să aducem cele de folos unei
obşti mânăstireşti" 39.

ţă. Să reÎnviem munca aceasta În mânăstirile
noastre. Să formăm din călugări, buni cărtu
rari, buni mânuitori ai condeiului, predicatori,
dascăli, promovatori ai ştiinţei teologice şi ai
altei noastre religioase "4s.
La instalare, Patriarhul Justinian Marina era
considerat pentru autorităţile comuniste ca
un colaborator de nădejde, iar pentru duşma
nii regimului era văzut ca cel care va duce
Biserica la pierzanie, fapt propagat şi în
Occident%. Nu de puţine ori a fost acuzat de
distrugerea monahismului prin seminariile
monahale "practice " şi atelierele meşteşugă
reşti, incluse în sistemul cooperatist47. Dacă
pentru regim, nădejdea s-a pierdut în nici
zece ani, mulţi încă văd în Justinian Marina pe
patriarh u l compromisului. Un referat al
Direqiei Generale a Securităţii Statului, din 6
octombrie 1958, a dat cel mai plauzibil răs
puns la aceste acuze: "Naţionalizarea şi ceda

Prin organizarea atelierelor mănăstireşti,
Biserica a arătat că a fost "În pas " cu " viaţa
nouă'� iar monahii s-au arătat "folositori con
ducerii de Stat"4o şi n u au rămas în urmă ,,să

fie striviţi, ca unii care n-ar mai fi de folos" 41,

Mănăstirile nu puteau să mai trăiască d:n aju
toarele de afară, ci ele trebuiau să se menţi
nă din propriile lor puteri. Această metodă pe
care a trebuit să şi-o împroprieze monahismul
românesc, în perioada comunistă, a fost ceru
tă de viitorul mitropolit al Bucovinei, Visarion
Puiu, încă din 191 1 : "După rugăciunea din

rea unor terenuri ale mănăstirilor ar fi trebuit
să aibă ca urmare scăderea numărului călu
gărilor. Conducerea Bisericii Ortodoxe insă a
reuşit să obţină o bază materială nouă
(cooperativele meşteşugăreşti din mănăstiri,
utilizarea călugărilor şi călugăriţelor la atelie
rele bisericeşti etc.). Nici Ministerul Cultelor
nu a folosit prilejul ivit pentru a determina
Biserica să restrângă numărul călugărilor.
Baza economică nou creată a devenit ea
Însăşi stimulent de creştere a numărului călu
gărilor'*<B. Putem afirma că patriarhul

biserică şi cea din chilie, monahul trebuie să
trăiască cu folos toată vremea cealaltă a zilei,
muncind. De aceea, fiecare călugăr e dator să
cunoască vreo rucodelie, adică vreun meşte
şug, care să folosească atât lui, cât şi celor
lalţi fraţi din mânăstiri. Toate străduinţele
monahilor sunt să aducă mânăstirea În starea
aceea, ca ea să aibă cât mai puţină nevoie de
ajutorul lumii mirene; şi dimpotrivă, lumea
mireană trebuie să găsească foloase În viaţa
monahală " 42 . Această idee este practic iden

Justinian Marina a înţeles pentru el şi pentru
Biserică faptul că prin dezvoltarea monahis
mului în noile condiţii istorice înseamnă însăşi
salvarea Bisericii de la scopurile fundamenta
le ale acesteia : păstrarea vie în popor a
credinţei în Mântuitorul Iisus Hristos.
Pe monahii primei promoţii care au absol
vit Seminarul Monahal Superior de la Neamţ,
patriarhul Justinian i-a îndemnat printre alte
le: "(. . . ) căutaţi să deveniţi duhovnici buni şi

tică cu cea a lui Vartolomeu Stănescu, în
perioada interbelică : "(. . .) călugărismul asigu
rându-şi in lume prin ele (atelierele meşte
şugăreşti, n.n.) un merit şi un rost, cu atât
mai mare şi cu atât mai util" 43, Aşa şi de
cele
prezentate în lucrarea Înnoieşte-te,
noule Ierusalime: "(episcopii, n.n.) vor stimu

la crearea posibilităţilor de venit in mânăstiri,

ca: şcoli de iconografie, argintărie, obiecte
bisericeşti; atefiere pentru veşminte biseri
ceşti, covoare, ţesătorie, broderie, Îmbrăcă
minte, menaj" 44.

oaze de mângâiere pentru credincioşi. Veţi
ajunge in situaţia de a vă căuta mulţime de
credincioşi, În momentul când veţi fi călugări
adevăraţi; şi astăzi sunt duhovnici in mona
hismu/ nostru, la care vin persoane din toate
colţurile ţării, să se induhovnicească " 49, Acest

Patriarhul Justinian prezintă reorganizarea
monahismului ca o reînviere a ceea ce se
petrecea în monahismul românesc înainte de
Cuza: "Ştim cu toţii munca neobosită şi chi
nuitoilre din trecut a Gălugari/Qr1 care scoteau
in vechile tiparniţe cărţi religioase şi de fn vă

indemn curajos a fost rostit în plin proces de
stalinizare atee a RomAniei, ceea ce ne con
tirm� c� Intentiile patriarhului cu monahismul
românesc nu au fost pe acelaşi filon cu dorin
ţa l i d eri lo r comunişti. Absolventilor semina
riilor monahale li s-a restrâns accesul la
Institutul Teologic Universitar, pentru că nu
era absolut necesar pentru a ajunge un bun

ţătură pentru popor, cu scopul ca cei care le
vor folosi să se roage şi pentru sufletul lor.
Munca lor a contribuit la păstrarea atâtor
monumente de primă importanţă pentru
trecutul nostru Istoric, pentru care poporul
nostru işi aduce aminte cu multă recunoştin252
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ventarea de către călugăriţe a Institutului
Teologic. Ortodoxia nu a cunoscut până acum
călugăriţe licenţiate sau doctori În Teologie'sz.
Reforma monahală a patriarhului Justinian,
prin pregătirea şcolară sistematică a călugă
rilor, a avut ca urmare o înviorare a vieţii
mănăstireşti. Datorită pregătirii şcolare din
punct de vedere teologic, călugării şi călugă
riţele au reuşit cu mai multă uşurinţă să
aducă un număr însemnat de noi membri în
mănăstirisJ. Numărul mare, cât şi trecutul lor
"
"antidemocratic al celor care au intrat în
mănăstiri după 23 august 1944 a reprezentat
o ameninţare pentru " organele de Securi
tate': De la căutarea diferiţilor " duşmani ai
poporului" ascunşi în haina monahală,
Securitatea a ajuns să "conştientizeze " "peri
colul" reprezentat de mănăstiri pentru stabili
tatea regimului, care a replicat prin măsurile
sistematice represive ale statului, care printre
altele au cerut " desfiinţarea seminariilor
monahale şi interzicerea frecventării de către
călugări şi călugăriţe a Institutului Teologic''54,
apoi s-a ajuns la adoptarea de către puterea
comunistă a Decretului 410/1959 de elimina
re din mănăstiri a persoanelor sub 55 ani,
călugării, şi sub 50 ani, monahiile.

stareţ de mănăstire sau un bun îndrumător
catehet; întoarcerea lor în cadrul obştilor
monahale fără întârziere au avut ca urmare
îndrumarea şi ridicarea călugărilor din starea
difuză în care se aflau. Patriarhul a acuzat
vechea metodă a călugărilor licenţiaţi în teo
logie, arătând că "(. . .) fiecare din ei căuta să
şi creeze situaţii personale cât mai comode,
pe la catedrale şi pe la Chiriarhii, departe de
obştile lor (. . .) şi să-şi asigure rangul de
Arhimandrit" so, pentru a adăuga : " (. . .) nu
Înseamnă, Însă, că drumul pentru studiile
superioare este definitiv inchis. Cei care vor fi
găsiţi Într-adevăr vrednici (...) vor fi trimişi la
Institutele Teologice Universitare şi le va fi
deschisă calea chiar spre cele mai inalte ale
Bisericii" s1. Călugări care să fie capabili şi
vrednici pentru a urma studiile institutelor
teologice au fost, iar sprijinul din partea
patriarhului a venit. Astfel că, în acelaşi refe
rat din 6 octombrie 1958, Securitatea specifi
ca: "Institutul Teologic din Bucureşti este frec
ventat de 21 călugăriţe şi 30 călugări, iar 5
călugări frecventează cursurile magisterului
(pentru a-şi lua doctoratul in Teologie).
Părăsind linia tradiţională a Bisericii Ortodoxe
Române, Patriarhul a permis şi incurajat frec-
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Patriarh Justinian, în "Biserica Ortodoxă Română", anul
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Abstract

The study presents the events leading up to the establishment of the Hungarian Autonomous Region in 1952, by the
leadership of the Romanian Workers' Party, following the proposal made by the soviet counselors - P. Arhipov and P.
Tumanov and the consequences of of this decision to the Romanian-Hungarian inter-ethnic cohabitation.

staliniste " în problemă; se dădeau citate din
operele lui Stalin; se indica exemplul Uniunii
Sovietice în crearea unor asemenea regiuni,
exemplu ce trebuia urmat; "În rezolvarea
problemei privitoare la autonomia regională
pentru ungurii din Transilvania În cadru RPR,
trebuie pornit de la bogata experienţă a rezol
vării multilaterale a problemei naţionale În
Uniunea Sovietică'� Aşadar - conform consi
lierilor - crearea Regiunii Autonome Maghiare
(RAM) era obligatorie; la acest capitol, con
ducerea PMR nu avea ce discuta. Consilierii
lăsau, însă, acesteia posibilitatea de a alege
între două variante teritoriale. Prima variantă
cuprindea cinci raioane din Regiunea Stalin Ciuc, Odorhei, Sfântu Gheorghe, Târgu
Secuiesc, Racoş - şi trei din Regiunea Mureş
- Gheorgheni, Târgu Mureş, Sângiorgiul de
Pădure; se adăuga partea de Nord-Est a raio
nului Sighişoara (din Regiunea Sibiu) şi
partea de Nord-Vest a raionul Moineşti (din
Regiunea Bacău). Centrul RAM trebuia să fie
la Târgu Mureş. Populaţia totală urma să fie
de 610.000, din care 489.210 (80,19%)
maghiari şi 120.790 ( 19,81 %) români.
Acceptarea acestei variante ridica şi o proble
mă spinoasă: Regiunea Stalin îşi pierdea
majoritatea teritoriului. Şi cum nu ar fi fost
politic să dispară, se propunea înglobarea a
ceea ce mai rămânea în Regiunea Prahova şi
atribuirea numelui Stalin noii unităţi adminis
trative teritoriale. A doua variantă era mai
largă : RAM urma să aibă centrul la duj; în
afara teritoriilor din prima variantă, urmau să
fie incluse şi partea de Sud a raionului Cluj,

Sperând să lichideze permanenta nemulţu
mire a minorităţii maghiare privind situaţia ei
în cadrul Statului român; să lichideze perma
nentele ameninţări cu pâra la Moscova,
privind aceeaşi temă, ale conducerii Ungariei;
să dea o nouă dovadă stăpânilor de la
Kremlin că le urmează întru totul politica,
inclusiv în problema naţională - conducerea
PMR a hotărât să accepte ţelul minimal al
ungurilor. Faptul s-a petrecut în contextul
legiferării noii împărţiri administrativ-terito
riale, acţiune ce a cunoscut mai multe etape
după 1848. Se implanta modelul sovietic: în
locul judeţelor erau create regiuni şi raioane,
iar în locul primăriilor, sfaturi populare. Prin
Legea nr. 5/6 septembrie 1950 ("Buletinul
Oficial ", 1, nr. 77/8 septembrie 1950, p. 7-8),
România era împărţită în 28 de regiuni (art.
9); teritoriul Transilvaniei de Nord-Est intra în
regiunile Baia Mare (centrul la Baia Mare);
Bihor (centrul la Oradea); Cluj (Cluj); Mureş
(Târgu Mureş); Rodna (Bistriţa); Stalin
(Oraşul Stalin). Ultima cuprindea şi teritorii ce
depăşeau
Transilvania
de
Nord-Est.
Următoarea etapă a modificării împărţirii
administrativ teritoriale va aduce şi crearea
unei Regiuni Autonome Maghiare.
Ca să fie pe deplin în viziunea Moscovei,
Gheorghiu-Dej a cerut, la 23 iulie 1951, chiar
unora dintre consilierii sovietici de la
Bucureşti - P. Arhipov şi P. Tumanov - să
alcătuiască planul viitoarei regiuni. Aceştia îi
vor transmite părerea lor în scris, bineînţeles
după o consultare cu conducerea Uniunii
Sovietice, la 7 septembrie 1951115. Cei doi

con si l ieri sovietici porneau, în argumentarea
necesităţii unei regiuni autonome, aşa cum
era de aşteptat, de la "fnvl1ţl1turlle lenlnlst-

partea de Est a raionului Aiud, partea de Est
a ra l onul u i Turda, raionul Târnăveni şi sudul

raionului

Luduş
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Populaţia urma să depăşească 800.000. În
document se menţiona că în toate cele cinci
raioane în plus faţă de prima variantă, popu
laţia maghiară nu era majoritară - având
între 25 şi 50 la sută. Cu toate acestea, con
silierii sovietici se arătau înclinaţi spre aceas
tă a doua variantă, pentru că oraşul Cluj era
centru universitar şi mai ales pentru că "ar

alte naţionalităţi (1,7%); suprafaţa 1.419.000
ha., din care 294.000 arabile. Totalul raioane
lor - nouă: auc, Odorhei, Gheorgheni, Reghin,
Sângiorgiul de Pădure, Sfântu Gheorghe,
Târgu-Mureş, Târgu Secuiesc, Topliţa; un
oraş de subordonare regională, Târgu-Mureş;
şapte oraşe de subordonare raională: Sfântu
Gheorghe, Miercurea-Ciuc, Odorhei, Gheor
gheni, Târ�u Secuiesc, Covasna, Sovata; 222
comune. In acelaşi document, se hotăra
reducerea numărului regiunilor de la 28 la
18 1 18. Apoi, la 10 iulie 1952, conducerea PMR
aprobă proiectul noii Constituţii, iar
Gheorghiu-Dej citeşte observaţiile CC al PC(b)
al URSS la proiect. Aşadar, nu numai că se
ceruse sfatul consilierilor sovietici şi fusese
urmată una dintre variantele propuse de
aceştia, dar, pentru o deplină siguranţă a res
pectării dorinţelor Moscovei, îi fusese trimis
proiectul pentru a-1 aviza. Kremlinul a trans
mis comuniştilor români o serie de observaţii,
cu menţiunea să fie primite "dacă sunt consi
derate acceptabile"; bineînţeles, au fost con
siderate acceptabile, la propunerea lui
Gheorghiu-Dej. Tot acesta propunea ca, în
locul denumirii iniţiale, Regiunea Secuiască
Autonomă, să fie Reg iu nea Autonomă
Maghiară119. A doua zi, pe 11 iulie, proiectul
va fi aprobat şi de Plenara ce al PMR, unde
doar Iosif Chişinevschi îşi arăta o nelămurire:

satisface dorinţele populaţiei de naţionalita
tea maghiară, care socoteşte oraşul Cluj ca
un centru istoric cultural al ungurilor'�
1952 va fi anul în care ungurii din România

îşi vor vedea îndeplinit dezideratul minimal înfiinţa rea regiunii pe care să o conducă
singuri, în care să fie stăpâni şi de drept, nu
numai de facto, cum erau în Transilvania de
Nord-Est. Pentru liderul de necontestat, de
până atunci, al maghiarilor din România, Luka
Lasz16, a fost, însă, anul îndepărtării sale de
la conducerea PMR, pentru "deviere", împreu
nă cu Ana Pauker şi Teohari Georgescu. Era
urmarea luptei pentru putere din fruntea
partidului, cei trei nefiind victime ale regimu
lui comunist, ci doar înfrânţi în lupta cu cei
alături de care instauraseră comunismul în
România. Înlăturarea lor nu putea insemna şi
o absolvire de vină pentru crimele împotriva
poporului român la care fuseseră coautori116.
Având avizul consilierilor sovietici, condu
cerea comuniştilor români va introduce ideea
creării RAM în cadrul dezbaterilor pentru
modificarea Constituţiei. La şedinţa Biroului
Politic al ce al PMR, din 25 martie 1952, erau
adoptate directivele pentru elaborarea
Constituţiei, ce urmau a fi prezentate Marii

"Nu-mi este clar cu Regiunea Autonomă, nu
ştiu dacă n-ar fi mai bine să fie mai explicit ce
face aceasta, ce drepturi are, pentru că aşa
cum e pus aici reiese că fiecare regiune are
un sfat popular, Regiunea Autonomă la fel şi
trebuie spus prin ce se deosebeşte de o
regiune simplă " 120. S-a hotărât ca proiectul
să fie dezbătut democratic, de "Întregul
popor''12 1 . Parlamentului (Marea Adunare

Adunări Naţionale de către Gheorghiu-Dej 117.
La două zile, pe 27 martie, are loc şedinţa

MAN, în care va fi aleasă Comisia pentru
elaborarea Constituţiei şi însuşite directivele
prezentate de Gheorghiu-Dej . Într-o altă
întrunire a conducerii comuniste, la 12 iunie
1952, se adopta prima variantă din propune
rile consilierilor sovietici, cea restrânsă, cu
unele modificări. RAM trebuia să cuprindă
raioanele Ciuc, Târgu Secuiesc, Sfântu
Gheorghe, Odorhei, partea răsăriteană a raio
nului Racoş - luate de la Regiunea Stalin
(căreia i se va da, în schimb, aproape tot teri
toriul Regiunii Sibiu) şi majoritatea teritori ul u i
Regiunii Mureş (cu excepti a rai o nu l u i Lud u ş Şi
a câtorva comune din vestul Reghinului, care
urmau s� treac� la Regiunea Cluj); de ase
menea, RAM mai lua şi ra ion u l Târnăveni de
la Regiunea Sibiu. Astfel, urma să albă
656.000 ! ocuitori , din care 526.000 (80, 1%)
maghiari, 123.000 (18,2%) români, 7.000

Naţională) i se rezervau numai cinci zile de
discuţii asupra proiectului, 22-26 septembrie122.
(Acesta, însă, ca orice instituţie din Statul
socialist, şi-a depăşit sarcina, discuţia fiind
finalizată numai în trei zile).
"
"Dezbaterea populară a proiectului de
Constituţie - in cadrul unor adunări în toată
Ţara şi prin întrebările şi propunerile trimise
ziarului ,,Scânteia" - reprezintă conţinutul a
două volume masive ce se păstrează12J. S-a
"
făcut şi o statistică : la "dezbaterea populară
au participat peste 1 0.000.000 cetăţeni şi
s-a u formulat 18.836 p ro p u ne ri şi amenda
mente la proiect; o parte se refereau la RAM.
Satisfăcut, Gheorghiu-Dej exclama: "A avut
loc un adeviJrat referendum popular"J.24.
Majoritatea participantilor maghiari la " dezba256
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tere " şi-au exprimat mulţumirea pentru înfiin
ţarea RAM şi, recunoscători, foarte mulţi au
propus ca noua Constituţie să poarte numele
lui Gheorghiu-Dej 12S , Proiectul a avut, însă şi
două alte categorii de participanţi la "dezba
tere'� Prima, formată numai din maghiari;
cereau lărgirea atribuţiilor RAM. Se dorea: o
republică secuiască; un g uvern separat
maghiar; o armată maghiară; un coridor de
unire cu Ungaria; monedă separată; drapel
propriu, format din steagul Ungariei, pe care
să fie amplasată stema României; justiţia şi
administraţia să folosească doar limba
maghiară 126 , Aşadar, pentru multi maghiari
problema nu era încheiată; RAM, în tiparele
proiectate, trebuia să fie doar o etapă către
definirea deplină a unui stat independent. A
doua categorie de participanţi la "dezbatere
era formată din români şi evrei; erau cei care
se opuneau proiectului. O evreică Întreba:
" De ce mai este nevoie de RAM, de vreme ce
se acordă şi se garantează drepturi egale
tuturor minorităţilor naţionale din RPR?'� Un
român îndrăznea să protesteze împotriva pro
iectului, aducând drept motiv faptul că în
momentul când
au condus Transilvania,
maghiarii au călcat în picioare drepturile
românilor. Altul credea că înfiinţarea RAM va
duce la ascuţirea luptei dintre unguri şi
românil27, Foarte mulţi îşi exprimau nedume
riri; un evreu întreba dacă nu se va face şi o
regiune autonomă evreiască; un român între
ba dacă RAM va fi sub controlul României sau
al Ungariei; alţii întrebau dacă în regiune se
va învăţa şi limba română, în ce limbă se va
administra şi judeca, dacă vor fi funcţionari
români, etc.12s. "Dezbaterea " dovedea faptul
că mulţi dintre participanţii la ea credeau că
propunerile, nedumeririle şi întrebările lor
chiar vor fi luate în seamă; în realitate era
doar " un exerciţiu de democraţie'� Textul va
rămâne aşa cum voia PMR. Conducerea par
tidului, însă, şi-a jucat bine rolul. 5-a arătat
satisfăcută de felul cum fusese "dezbătut"
proiectul şi, la 27 august 1952, 1-a însărcinat
pe Gheorghiu-Dej să facă raportul ce va fi
prezentat în faţa MAN, cu insistenta asupra
"modului În care au participat masele la dez
batere'� cu indicarea " contribuţiei maselor
largi, să arate maturitatea maselor, interesul
cu care această Constituţie a fost dezbătută'�
etc. Şi, în pofida rea lităţii se i n d i ca să fie
,

mentionat în raport că "n-au fost manifest:t§ri
caracteristice de ridicare impotriva textului de
Constituţie'� ceea c:e dovedeşte ,.increderea

poporului în regim "129, În ultima întâlnire a

Comisiei de pregătire a proiectului, pe 19 sep
tembrie 1952, Ilie Murgulescu menţiona că se
primiseră 674.000 de întrebări, fapt conside
rat normal de Gheorghiu-Dej; iar Mihail
Sadoveanu credea că "ar fi dat de bănuit"
dacă era o unanimitate favorabi Jă no.
Lucrările sesiunii MAN se deschid pe 22
septembrie, sub preşedinţia lui Dumitru Coliu,
unul dintre cei trei vicepreşedinţi fiind repre
zentantul UMP, J uhasz Ludovic. Primul minis
tru, Gheorghiu-Dej va prezenta proiectul de
Constituţie131, O comisie redacţională îşi va
începe imediat lucrările şi, în câteva ore le-a
şi terminat. Iar Comisia juridică şi-a dat
imediat aprobarea. Astfel, a doua zi,
Gheorghiu-Dej va putea expune raportul asu
pra proiectuluim. Insista pe caracterul demo
cratic al textului şi al dezbaterii publice pe
marginea lui, reluând formula "referendumu
lui popular'� "Larga participare a maselor la
dezbaterea proiectului de Constituţie spu
nea puternicul avânt politic şi succesele În
muncă constructivă determinate de dezbate
rea proiectului de Constituţie de către Întregul
popor demonstrează legăturile sale trainice
cu masele, adâncul său democratism, precum
şi hotărârea nestrămutată a poporului român
de a Îndeplini cu succes sarcinile primului plan
cincinal, de a Întări orânduirea socialistă În
RPR. (Aplauze puternicer Urma, conform
tradiţiei, critica fostelor clase exploatatoare,
care alcătuiseră Constituţia din 1923; printre
alte critici, aceasta era învinovăţită şi pentru
că nu cuprindea "nici măcar de formă vreo
prevedere cu privire la egalitatea În drepturi a
minorităţilor naţionale'� În schimb, proiectul
nou avea "prevederi Însemnate În ce priveşte
problema naţională. Statul democrat popular
a lichidat cu mână fermă regimul de sălbatică
asuprire a minorităţilor naţionale sub capita
lism, a acordat drepturi egale minorităţilor şi
a creat cele mai favorabile condiţii pentru
dezvoltarea multilaterală a naţionalităţilor În
România. (. . . ) Proiectul Constituţiei ridică pe
o treaptă Înaltă rezolvarea democratică a pro
blemei naţionale În România, prevăzând crea
rea RAM. (. . .) Oamenii muncii, educaţi de
partid În spiritul internaţionalismului, au salu
tat cu Însufleţire această prevedere a proiec
tului de Constituţie. Duşmanii poporului mun
citor, care in trecut au aţâţat şi au speculat
-

-

vrăjmăşia artificială creată intre români şi
cet�ţenii de alte naţionalităţi şi care ar dori
să-şi redobândească poziţiile pierdute prin
aţâţarea şovinismului, au reacţionat furios şi
plini de turbare faţă de această măsură, ceea
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ce Înseamnă că ea a izbit direct la ţintă'� Şi,
primul ministru decreta: " Crearea RAM va
Întări considerabil Statul român democrat
popular, aşezând pe baze trainice convieţui
rea frăţească Între poporul român şi minorita
tea naţională maghiară, va duce la lichidarea
ultimelor rămăşiţe de neincredere Între ele,
(... ) va Întări şi dezvolta unitatea de luptă a
oamenilor muncii români, maghiari şi de alte
naţionalităţi in construirea socialismului, va
mări forţa lor combativă impotriva poziţiilor
economice şi ideologice ale claselor exploata
toare, va Întări hotărârea lor de a lupta pen
tru apărarea Patriei comune, RPR, pentru
apărarea păcii'� Iar finalul discursului era
apoteotic: "Noua Constituţie va Însufleţi
poporul muncitor la noi victorii În construirea
orânduirii socialiste, pentru Întărirea Patriei şi
intregului lagăr al păcii şi socialismului, În
frunte cu marea Uniune Sovietică. (Aplauze
puternice). Izvorul marii forţe mobilizatoare a
noii Constituţii Îl constituie ideile marxism
leninismului, ideile marelui geniu al omenirii
muncitoare, tovarăşul Stalin (Aplauze furtu
noase, Adunarea În picioare aclamă cu Însu
fleţire timp de mai multe minute in şir) " l33. A
urmat - după o regie strictă "dezbaterea "
tuturor problemelor importante ale proiectu
lui. Toţi vor lăuda proiectul; nimeni nu a avut
ceva de criticat - evident cu excepţia criticilor
la adresa claselor exploatatoare şi a imperia
lismului. Aprecierea principală la adresa creă
rii RAM era lăsată pe seama deputaţilor
maghiari. Racz Gheorghe prezenta " marea
Însufleţire " cu care oamenii muncii români şi
maghiari din Regiunea Oradea au primit ideea
unei unităţi administrativ-teritoriale maghia
re; "Înfiinţarea RAM este o nouă şi strălucită
victorie a politicii leninist-staliniste a partidu
lui nostru. Autonomia administrativ-teritorială
a raioanelor secuieşti va contribui la Întărirea
unităţii frăţeşti a oamenilor muncii români şi
maghiari, ceea ce smulge din mâna duşma
nului de clasă arma otrăvită a şovinismului,
iar oamenii muncii vor lovi cu putere sporită,
in mod necruţător, in exploatatori, in chiabu
rii români şi maghiari" 134, La rândul lui,
Juhasz Ludovic, relua ideile lui Racz; în plus

prezenţi, Constituţia a fost adoptată. Urmau
"Aplauze, ovaţiuni nesfârşite'136, Crearea
RAM era prevăzută in articolul 18. Articolul 19
menţiona raioanele acesteia, iar articolul 20
preciza: " legile RPR, hotărârile şi dispoziţiile
organelor centrale ale Statului sunt obligato
rii pe teritoriul RAM'� Un regulament special
de funcţionare trebuia alcătuit.
*

Regiunea Autonomă Maghiară va deveni,
imediat după înfiinţare, teritoriu cu legături
mai mult formale cu Bucureştiul, teritoriu în
care totul era condus de unguri, în care poli
tica de deznaţionalizare a românilor a atins
cotele cele mai înalte. Prezenţa acestora din
urmă în diversele organisme numite sau
alese, pe plan local, era atât de mică, încât nu
puteau avea nici o influenţă asupra deciziilor
luate. Şi reprezentarea Regiunii în Parlament
(MAN) era semnificativă: in 1953, prima legi
slatură din noua Constituţie, din 10 deputaţi
ai RAM, opt erau maghiari, unul evreu şi unul
românm. De-a lungul celor 16 ani de exis
tenţă, Regiunea Autonomă a cunoscut două
modificări, una teritorială şi alta privind denu
mirea. Prin Legea nr. 5, pentru modificarea
articolelor 18, 19 alineatul 2 şi a articolului 50
din Constituţie, din 1956 (138), numărul
regiunilor se reducea la 16 şi RAM îşi adăuga
raionul Cristuru Secuiesc, ajungând astfel la
10 raioane. Conform recensământului popula
ţiei din acel an, după aplicarea Legii 5 1 1956,
RAM avea 731.381 locuitori, din care 77,3 la
sută maghiari şi 20,1 la sută români139, Prin
Legea nr. 2/1960, va fi adoptată o nouă denu
mire: Regiunea Mureş-Autonomă Maghiară140.
După aprobarea noii Constituţii, în septem
brie 1952, s-a considerat că sosise şi momen
tul - amânat din 1951 - al desfiinţării UPM.
Conducerea PMR va avea o întâlnire cu aceea
a Uniunii, pe 19 februarie 1953, având ca
subiect această problemă. Juhasz Ludovic,
preşedintele UPM, va folosi prilejul pentru a
face o nouă prezentare istorică a organizatiei.
Conform ultimului său preşedinte, după 1944
Uniunea avusese ca sarcină principală "de a

-

atrăgea atenţia că însuşi Stalin susţinea ideea
autonomiei teritoriale regionale; şi îşi prezen
ta o descoperire: înfiinţarea RAM reprezenta
"o lovitură puternic� dată politicii antipopula

ajuta partidul in zdrobirea Guvernului fascist,
de a lupta impotriva şovinismului, de a crea o
Înţelegere frăţească intre poporul român şi
(cel) maghiar; fn mare parte, au fost Îndepli
nite'� Motiva şi desfiinţarea: "În prezent, În
RPR nu mal există asuprire naţională, fiecare
naţiune are drepturi egale, din această cauză
nu mai este necesară nici existenţa unei orga-

re a grupului deviaţioniştilor de dreapta al lui
Vasile Luca, Ana Pauker şi Teohari Georgescu,
propovăduitori ai "unităţii maghiare " ns.
Cu 324 voturi pentru, unanimitatea celor
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Victoria stalinismului în Transilvania de Nord-Est. Înfiinţarea Regiunii Autonome Maghiare
dea că minoritatea maghiară e nemulţumită
de situarea ei in cadrul Statului român. De
aceea, oricât de multe drepturi şi privilegii i
s-ar fi dat, în cadrul acestui Stat, rămânea tot
nemulţumită. Ar fi satisfăcut-o numai atinge
rea ţelului maximal - trecerea întregii
Transilvanii în cadrul Ungariei. Astfel, crearea
RAM nu putea rezolva problema disputei
româna-maghiare. Mai m·u lt, în anii existenţei
acesteia ( 1952- 1968), politica de maghia
rizare fiind amplificată la maximum, s-a
deteriorat şi mai mult relaţia româna-maghia
ră în Transilvania de Nord-Est.
. Odată cu înfiinţarea Regiunii Autonome
Maghiare, se incheia o etapă majoră şi bine
conturată în Istoria românilor, în general şi în
istoria Transilvaniei de Nord-Est în particular.
Se încheia cu o victorie a revizionismului
maghiar, obţinută împotriva Statului român,
victorie asemănătoare - într-o anumită măsu
ră - cu aceea obţinută de Ungaria prin
Dictatul de la Viena din 1940. Atunci, în 1940,
p1,1terile care i mpuseseră României noi grani
ţe, nedrepte, fuseseră Germania şi Italia,
acum, în 1952, cea care impusese României
adevărate graniţe în interiorul Ţării, era URSS.
Şi într-un caz şi în altul, U ngaria ştiuse să-şi
atragă prietenii: o dată ţările fasciste, altă
dată ţara bolşevismului. Pentru revizionismul
maghiar nu conta ideologia celor la care
apela, adaptabilitatea lui la orice regimuri
politice fiind deplină. s-a dovedit şi faptul că
rezistenţa revizionismului depăşea pe aceea a
regimurilor politice; a rezistat şi după dispari
ţia fascismului şi după dispariţia comunis
mului. Şi, la începutul secolului al XXI-lea se
încearcă din nou a se face ceea ce s-a reuşit
doar temporar în 1940 şi 1952 - crearea unui
nou statut pentru Transilvania, în dauna
Statului român.

nizaţii naţionale care să lupte pentru dreptu
rile naţionalităţilor respective". N umărul

deputatilor UPM în MAN ajunsese, în 1953, la
41; avea reprezentare în conducerea MAN,
în conducerea PMR, în Guvern. Şi, marea
victorie - fusese creată Regiunea Autonomă
Maghiară. Fiind atinse multe dintre obiective
le Uniunii, populaţia maghiară răspundea tot
mai puţin la chemările ei; din cei 340.000
membri (1953), veniseră să-şi schimbe car
netele numai 100.000, "şi aceştia datorită
unei acţiuni serioase'� Dezideratele ungurilor
erau acum duse la îndeplinire prin sfaturile
populare, sindicate, cămine culturale. De
aceea, Comitetul Executiv al UPM considera
că aceasta "a devenit o piedică În calea dez
voltării Ţării'� Încheind prezentarea cererii de
desfiinţare, Juhasz declara: "În toate aceste

acţiuni Întreprinse de UPM, Partidul (Munci
toresc Român) a fost sfătuitorul şi ajutorul
nostru; pentru aceasta trebuie să-i mulţumim
Comitetului Central, În frunte cu tovarăşul
Gheorghe Gheorghiu-Dej'� Dintre lideri i
maghiari prezenţi la întâlnirea din 19 februa
rie 1953, s-au arătat în deplin acord cu
propunerea de dizolvare Szenkovicz Sandor,
Maghioros Sandor, SOte Andras - ultimul
primind şi sarcina de a redacta actul de
dizolvarel41. Astfel îşi înceta activitatea un
organism politic înfiinţat de PCR, cu merite
deosebite în comunizarea României, cu un rol
profund negativ pentru Statul unitar român.
*

Conducerea României s-a înşelat crezând
că prin crearea Regiunii Autonome Maghiare
va face să înceteze permanentele nemulţu
miri afişate de minoritatea maghiară, perma
nenta ostilitate faţă de Statul român.
Conducerea României din acea perioadă cre-
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CONTRIBUŢII DOCUM ENTARE PRIVIND CONSTITUIREA
REGIUNII AUTONOME MAGHIARE
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Abstract

The study shows documentary contributions regarding the establishment of the Hungarian Autonomous Region.
These documents show the different ways the Romanians and Hungarians in the former rayon of St.George related to
the new reality.

Pentru a lichida nemulţumirile populaţiei
maghiare din Transilvania, mai ales din
Secuime, regimul comunist a hotărât, la
sugestia autorităţilor sovietice, crearea
Regiunii Autonome Maghiare (R.A.M.), în care
factorul etnic a avut un rol important. Care
erau nemulţumirile şi doleanţele populaţiei
maghiare? De ce nu putea convieţui normal,
alături de populaţia românească? Pentru a
putea răspunde la această întrebare apelăm
la informaţiile şi documentele din epocă. Este
evident că, din partea maghiară, se manifesta
nostalgia după perioada stăpânirii horthyste
dintre anii 1940-1944 şi se dorea revenirea la
acea situaţie.
În Secuime nu a fost o reală reinstaurare a
administraţiei româneşti în luna martie 1945.
Deşi cetăţenii maghiari se bucurau de drep
turi pe care minorităţile din alte state nu le
aveau - consfinţite şi prin "Decretul-Lege pen
tru Statutul Naţionalităţilor Minoritare " din
februarie 1945 - au existat numeroase atitu
dini antiromâneşti în zonă, ca şi în toată
Transilvania. Astfel, în localităţile Covasna,
Tg.Secuiesc ş.a. au fost descoperite depozite
de arme, muniţii şi explozibili cu care se plă
nuiau acţiuni armate împotriva administraţiei
româneşti din zonă; de asemenea, s-au
pus bazele unor organizaţii şoviniste anti
româneştil , În anii 1945 şi 1946 a u fost întoc
mite liste de su sţinere a cererii ca Ardea l ul de

de Jandarmi Trei ScauneJ.
Un alt moment de tensiune s-a înregistrat
odată cu pronunţarea de către unul dintre
liderii Partidului Muncitoresc Maghiar, Revai
Jozsef, într-o conferinţă publică a cererii de
revizuire a graniţelor, prin cedarea unor
judeţe din teritoriul României şi crearea unei
zone autonome în regiunea secuiască. Totuşi,
ambasadorul ungar la M oscova atrăgea
atenţia guvernului de la Budapesta că ideea
autonomiei teritoriale este în totalitate străină
diplomaţilor prezenţi la Conferinţa Păcii. În
opinia sa, marile puteri puteau fi convinse
numai dacă existau dovezi incontestabile ale
persecuţiei minoritarilor din România4.
Tratatul de Pace, semnat de România la 10
februarie 1947, consfinţea anularea "Dictatului
de la Viena " din 30 august 1940 şi întoar
cerea Transilvaniei între graniţele fireşti. A
însemnat, în acelaşi timp, schimbarea tacticii
minorităţii maghiare din zonă, care a urmărit
să obţină cât mai multe avantaje, un statut de
autonomie regională şi ocuparea a cât mai
multe funcţii de conducere.
Pentru punerea în practică a proiectului
R.A.M. s-a apelat la doi "specialişti " sovietici
- consilierii cu probleme administrative P.
Tumanov şi P. Arhipov - şi a fost aleasă una
dintre variantele propuse de aceştia.
"În rezolvarea problemei privitoare la

autonomi� rggfqn�lă pentru ungurii elin
Transilvania in cadrul Republicii Populare
Române trebuie pornit de la bogata experien
ţă a rezolv�rii multilaterale a problemei naţio
nale in Uniunea Sovietică'� apreclau cel doi

Nord-Vest să intre sub protectorat sovietic,
sau ca Transilvania sa tie alipită la Ungaria2•
În aceasti§ perioadă, majoritatea documente
lor erau redactate în l im ba maghiară, puţinele
unităti militare româneşti din zonă erau
umilite, jefulte şi, uneori, dezarmate dup::î

cum

arat� docum entele emise de Legiunea

sovietlciS.
Prima variantă, refuzată de clitre Gheorghe
Gheorghiu-Dej, urmtkea ca R.A. M . s� cuprinconsilieri
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dă toată zona centrală a Transilvaniei şi să
aibă centrul la Cluj.
A doua variantă propunea ca în compo
nenţa regiunii să intre raioanele: Ciuc,
Odorhei, Tg.Secuiesc, Sf. Gheorghe, estul
raionului Racoş (de la regiunea Stalin), majo
ritatea regiunii Mureş şi raionul Târnăveni de
la regiunea Sibiu. Noua regiune urma să aibă
656.000 de locuitori din care 526.000
(80,1%) maghiari, 123.000 (18,2%) români,
şi 7.000 (1,7%) alte naţionalităţi. Suprafaţa
regiunii era de 14. 190 km2 iar capitala era la
Tg. MureşG.
Proiectul a fost trimis apoi la Kremlin care
1-a avizat şi a transmis şi unele observaţii, cu
menţiunea să fie primite "dacJ sunt conside
rate acceptabile'� Aceste observaţii au fost
considerate "acceptabile " de către partea
română şi puse în practică.
Astfel, varianta finală a suferit unele modi
ficări, mai ales în ceea ce priveşte suprafaţa şi
populaţia regiunii nou înfiinţate.
O teorie interesantă în legătură cu geneza
R.A.M., neverificată prin altă sursă, ne-o oferă
Ana Pauker în amintirile sale. Ea susţine că
enclava maghiară (şi nu secuiască, de parcă
secuii nici nu ar fi existat!) din centrul
României, nu era decât una dintre viitoarele
republici sovietice, plănuite de către Stalin să
înlocuiască pe harta Europei fosta Românie.
Astfel, sovieticii urmăreau stăpânirea ambilor
versanţi ai munţilor Carpaţi, oferind Armatei
Roşii o importantă poziţie strategică orientată
spre centrul Europei7.
Documentele din arhivă descriu desfăşura
rea unor şedinţe ale organizaţiilor de bază ale
P.M.R., în care au fost discutate condiţiile
apariţiei R.A.M. şi articolele noii Constituţii.
Activiştii au trebuit să răspundă la nume
roase întrebări puse de către cetăţeni. Astfel,
Rauca Ioan din comuna Vâlcele a întrebat
dacă românii vor avea de suferit de pe urma
înfiinţării R.A.M. şi cum vor funcţiona unele
instituţii - precum poşta, C.F.R.-ul, armata ş.a.

imbold de moarte a duşmanilor din afară cum
şi celor dinăuntru/ ţării... " a încheiat explica
ţiile activistuls.
Constituţia din 24 noiembrie 1952 a fost
votată în unanimitate de cei 324 de deputaţi
ai Marii Adunări Naţionale, aspect consemnat
de Preşedintele M.A.N. Dumitru Coliliu, şi de
secretarii M.A.N., Belea Miron şi Marussi
Gheorghe. Noua Constituţie consfinţeşte
noua structură administrativ-teritorială, iar
existenţa R.A.M. este legiferată prin articolele
19-2 1 :
A . 19: Regiunea are o conducere adminis
trativă autonomă, aleasă de către populaţia
R.A.M.
A. 20: Sfatul Popular Regional va elabora
un statut care va fi aprobat de către Marea
Adunare Naţională; (statutul a fost elaborat,
dar nu a mai fost aprobat).
A. 21 : Teritoriul R.A.M. este de 1 3. 500 km2
(5,7% din teritoriul României) iar populaţia
de 730.000 locuitori (4,5% din populaţia
ţării), din care: 77,5% maghiari, 20% români,
1,5% romi şi 1 % germani, evrei ş.a. Centrul
regiunii este oraşul Tg. Mureş 9,
La Comitetul Central al Partidului
Muncitoresc Român, cel care răspundea de
problemele din R.A. M . era Alexandru
Moghioroş.
Elita maghiară din zonă a devenit, din
motive compensatorii, executant fidel al
directivelor venite de la C.C. al P. M.R.
Interesantă a fost poziţia elitei maghiare din
alte zone ale Transilvaniei - Timişoara, Cluj
ş.a. - pentru care reşedinţa R.A.M., oraşul Tg.
Mureş, devenise "Mica Moscovă".
În majoritatea funcţiilor de conducere,
politice, economice, juridice, în cadrul miliţiei
şi a securităţii, în instituţiile culturale şi ştiin
ţifice etc. au fost alese (sau numite) nume
roase persoane din rândul secuilor sau
maghiarilor. Astfel, în 1952, 70% dintre ofiţe
rii activi din Direcţia Regiunii Autonome
Maghiare erau de etnie maghiarălD. Totuşi, la
conducerea Regiunii au fost del egaţi şi unii
frunta�i comu ni�i din alte regiuni ale ţării.
Trebuie menţionat fa ptu l � u nel e instituţii

în noua regiune administrativă.
A răspu ns tovarăşul Moldov�n Ni�;;9!�e,
secretarul organizaţiei de bază din Vâlcele.
Acesta a ar�tat că : " . . . Desigur, era necesar
să ia fiinţă R.A.M., dar legile sunt aceleaşi şi
-

şi organizaţii sociale, economice, culturale
(Bisericile Catolici§ şi Reformată etc.), o parte
a intelectua lit�ţii , factorii politici din R.A.M. au
urmărit, cu consecvenţă, conservarea şi
diseminarea ideilor revizioniste în rândurile
populaţiei maghiare din România, disimu late
sub pretextul conservă rii limbii, obiceiurilor,
tradiţiilor şi altor caracteristici naţionale.
Î n R.A. M. au urmat unele schimbări, care

trebuie respectate de către toţi. Se urmăreş

te a se rezolva nevoile tovarăşilor maghiari şi

pentru a dispare ura de rasă şi problema
naţională. . . Românii nu vor fi trecuţi in alte
regiuni şi nu vor n strânşi toţi maghiari/ din
ţară in R.A.M. . . Poşta, C.F.R. -ul şi armata vor
funcţiona ca �i pân� acum . R.A.M. este un
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Contribuţii documentare privind constituirea Regiunii Autonome Maghiare
au pus în discuţie însăşi a utoritatea statului
român în acest teritoriu. Astfel, "limba vorbi
tă era maghiara, actele oficiale se intocmeau
fie bilingv, fie in maghiară, inscripţiile cu
denumirea localităţilor, instituţiilor, intreprin
derilor erau bilingve sau numai in limba
maghiară. În unele părţi ale regiunii ecusoa
nele elevilor erau numai in limba maghiară,
În registrele de stare civilă de la primării,
numele românilor erau maghiarizate. Preoţii,
Învăţătorii şi intelectualii români erau amenin
ţaţi şi timoraţi până când părăseau această
zonă " 1 1 .
În această perioadă, au fost numeroase
cazuri în care foşti horthyşti, travestiţi în
comunişti, în numele noii democraţii adusă de
la răsărit, şi-au persecutat semenii - maghiari,
români sau de alte etnii. Asemenea aspecte
au existat şi în fostul judeţ Trei Scaune.
Astfel, mulţi români din Voineşti au fost
arestaţi şi condamnaţi la ani grei de închi
soare sub acuzaţia de a fi legionari, manişti
sau duşmani ai poporului12.
Activitatea politică in stil şi conţinut nu
a suferit modificări după noua reorganizare
administrativ-teritorială din toamna anului
1952. Acest aspect este evident în documen
tele emise de Raionale!e de Partid Sf.
Gheorghe şi Tg. Secuiesc, sau de Regionala
Tg. Mureş. Astfel, o circulară semnată de Bob
Ioan, vicepreşedinte al Comitetului Executiv
-

Regional din R.A.M., la începutul anului 1953,
este o mustrare la adresa activităţii sfaturilor
populare raionale şi comunale din anul 1952:
"Mulţi tovarăşi activişti ai sfaturilor popula
re raionale şi comunale au comis o serie de
greşeli in ceea ce priveşte inscrierea pe liste
le de chiaburi, in unele cazuri ţărani muncitori
şi mijloeaşi, Împingându-i in unele cazuri in
rândurile duşmanilor.
Partidul şi guvernul nostru şi intreaga clasă
muncitoare, nu au nevoie a declara duşmani
ai regimului nostru cetăţeni cinstiţi.
Cu toate avertismentele prin care li s-a
atras atenţia tovarăşilor reponsabili cu aceas
tă problemă, totuşi comisiile formate la comu
ne şi raioane nu au dat importanţa cuvenită
acestei probleme prin care se aduc prejudicii
multor ţărani mijlocaşi cinstiţi şi, În unele
cazuri, ţărani săraci. Chiar şi prin acest fapt
se compromite regimul nostru de democraţie
populară " 1 3 .
Constituirea Regiunii Autonome Maghiare
nu a rezolvat problemele naţionale din
Transilvania. În schimb, a trezit false speran
ţe autonomiste politice şi a redeschis an u 
mite aspiraţii naţionaliste. În momentul în
care P.M . R. a asimilat în rândurile sale
reprezentanţii tuturor minorităţilor naţionale
din România, asigurându-şi controlul politic al
acestora, funcţionarea regiunii a devenit
inutilă politic conducerii de partid.

-
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OCTOMBRIE 1956 ECOURI MUREŞENE ALE REVOLUŢIEI
ANTICOM UNISTE DIN UNGARIA
-

Praf. Nicolae BAUNT

Cuvinte cheie: revoluţie anti-comunistă, Ungaria, 1956, ecouri, Transilvania
Key words: anti-communist revolution, Hungary, 1956, reverberations, Transylvania
Abstract

The events of October 1956 in Hungary - the first major "defection" in the communist block - had strong echoes in
Transylvania, specifically Tâ rgu-Mureş and the greater Mureş region, generating anti-communist protests among
Romanians and Hungarians, without building up into large scale action. While studying the documents of 1956-1957
regarding the activities of the Târgu-Mureş Military Prosecution, the author identified four main anti-communist resis
tance groups: the Faliboga, Kelemen, Veres and Fodor groups, al i of them intending to act upon the events unraveling
in Hungary in October 1956.

Evenimentele din Ungaria din octombrie
1956 - prima "defecţiune" majoră din lagărul
comunist - sunt de acum binecunoscute, şi ca
atare nu voi insista asupra lor. Ele au rever
berat însă puternic în Transilvania, inclusiv la
Târgu-Mureş şi în general în zona Mureşului,
generând mişcări de protest anticomuniste
din partea românilor şi maghiarilor din zonă,
dar fără a se putea însă concretiza în acţiuni
de mare anvergură. Insuccesul acestor miş
cări s-a datorat, în primul rând, capacităţii
prompte de reacţie a Securităţii mureşene,
dar şi unei pregătiri insuficiente a acţiunilor
anticomuniste din partea grupurilor implicate
şi, nu în ultimul rând, lipsei de cooperare între
organizatorii români şi cei maghiari, întrucât
respectivele grupuri s-au organizat pe criterii
etnice. PCR cunoştea situaţia reală din Tran
silvania, fiind foarte bine informat de starea
de spirit din provincie şi aici trebuie arătat
faptul că la momentul respectiv, 1956, existau
încă resentimente puternice între români şi
maghiari, toate acestea venind dintr-o istorie
recentă şi destul de încărcată. Studiind o
parte din documentele aflate în evidenţa
Arhivelor Naţionale - Direcţia Judeţeană
Mureş, referitoare la momentul 1956 în zona
Mureşului, am identificat trei grupuri de rezis
tenţă anticomuniste: grupul Faliboga, un
grup românesc, şi grupurile Kelemen,
respectiv grupul Veres, ultimele două fiind
grupuri maghiare. Un caz ceva mai aparte a
fost cel al grupului Fodor, tot un grup

anticomunistă, dar şi antiromânească, a epis
copului romana-catolic Marton Aran.

cazul Faliboga - moment din rezis
tenţa anticomunistă mureşeană
Începută în noiembrie 1 956 şi terminată
şapte luni mai târziu, ancheta desfăşurată de
Procuratura Militară din Târgu-Mureş în cazul
Faliboga s-a soldat cu 70 de arestări. În
cadrul procesului, care s-a desfăşurat la Sibiu,
Ioan Faliboga, Gheorghe Maier şi Ioachim
Vlad, consideraţi conducătorii grupului, au
fost condamnaţi la moarte. Ceilalţi 67 de
inculpaţi au fost condamnaţi la pedepse varia
bile, dar au beneficiat cu toţii de graţierea
acordată de Dej în 1964. Mulţi dintre ei n-au
mai apucat însă a mnistia, dar cei care au avut
şansa să se întoarcă din puşcării s-au simţit
margina-lizaţi într-o societate care, volens
nolens, acceptase compromisul cu comunis
mul. Şase procurori militari de la Procuratura
Militară din Târgu-Mureş şi doisprezece anche
tatori penali de securitate de la UM 0421 din
Târgu-Mureş (vezi anexa 1 ), s-au ocupat de
instrumentarea acestui caz cu ramificaţii în
foarte multe localităţi din ţară, dar în mod
deosebit în Transilvania. Cadre didactice,
funcţionari, foşti militari, foşti magistraţi, per
sonal CFR, medici, chiar şi agricultori1, au fost
atraşi în cadrul acestei mişcări conduse de
Ioan Fali-baga, avându-i drept adjuncţi pe
Gheorghe Maier şi Ioachim Vlad. Mişcarea, al
cărei embrion se formase încă din 1954, îşi
propusese la în ce put rezolvarea unor revendi

maghiar, arestat însă in 1957, şi care potrivit
documentelor pe care le-am cercetat - aflate
tot la Direcţia Judeţeană Mureş a Arhivelor
Naţionale - face referire şi la activitatea

cări salariale, pentru domeniile pe care mem
brii ei, prin profesiile lor, le reprezentau. În
timp însă, potrivit actelor de acuzare existen-
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te la dosarul cauzei, baza trimiterii celor 70 de
inculpati în judecata Tribunalului Militar al
Regiunii a III-a Militare Cluj, aceastli mişcare
se radicalizase, mergând chiar până la a
concepe un plan de răsturnare a regimului.
Radicalizarea progra mului şi a planului con
ceput de membrii mişcării avusese loc sub
influenţa evenimentelor ce se aflau în plină
desfăşurare în Ungaria, în octombrie 1956.
Mişcarea de rezistenţă anticomunistă condu
să de Ioan Faliboga, pe care Securitatea a
denumit-o poate puţin cam pretenţios
Comitetul Naţional de Eliberare, era însă în
atenţia organelor de represiune încă de la
înfiinţare - anul 1954 - ele ajungând în 1956
să fie la curent cu toate hotărârile importan
te care se luau, cu ultimele recrutări care se
făceau şi cu sarcinile pe care le avea fiecare
membru.

a armatei precum şi a atitudinii lor faţă de
evenimentele din Ungaria, urmărindu-se in
acest scop atragerea in mişcare a unor ofiţeri
activi. În acest scop, Maier i-a indicat lui
Fa/iboga să ia legătura cu soţia unui ofiţer
adiv din garnizoana Târgu-Mureş'� Într-un alt
act de acuzare impotriva conducătorului
grupului, respectiv a lui Ioan Faliboga, act
întocmit în februarie 1957, Securitatea men
tiona: "... atunci când urmau să treacă la
acţiune pentru acapararea puterii de stat, pri
mele obiective care trebuiau să fie ocupate
erau instituţiile de stat ca Sfaturile Populare,
Poşta, etc. Tot in acest scop s-a convenit ca
Faliboga Ioan Împreună cu Petcu şi Sofron
Grigore prin invinuita Bogdan Maria, să ia
legătura cu una din ambasadele imperia
liste pentru susţinerea organizaţiei in acţiu
nea sa'"· Pe actele de acuzare care li s-au
adus la cunoştinţă, aflate la dosare, am văzut
semnăturile lui Faliboga, Maier, Vlad şi multe
altele. Semnături clare, citeţe, deloc tremura
te, poate chiar puţin studiate. Cea a lui Fali
baga este uşor înflorată, cea a lui Gheorghe
Maier sigură, apăsată. Nici una nu trădează
starea sufletească prin care treceau acuzaţii
şi nici metodele de anchetă care li se aplicau
de către Securitate.

Acuzaţii deosebit de grave
"Rezultă probe suficiente că Faliboga Ioan,
scria în referatul său It. maj. de securitate,
anchetator penal Mircea Onea, a organizat in
Târgu-Mureş o organizaţie contrarevoluţiona
ră, cu ramificaţii intr-o serie de localităţi ale
Regiunii Autonome Maghiare, oraşul Stalin
(Braşov, n.a.), Timişoara, Bucureşti, etc.,
unde a recrutat elemente şi in care scop a
ţinut la domiciliul său, Începând din 1955, o
serie de intruniri clandestine cu elemente din
conducerea acesteia... " 2 . În acelaşi raport,
Onea mai scria: ".. . În ultimul timp, datorită
evenimentelor internaţionale (cele din Unga
ria, n.a.), Faliboga a luat măsuri pentru for
marea unor aşa-zise "comitete'� intre care a
şi format un "Comitet Militar'� in a cărui com
ponenţă au intrat o serie de foşti ofiţeri,
membrii ai organizaţiei contrarevoluţionare,
in scopul ca la momentul oportun să treacă la
atacarea depozitelor de muniţii pentru inar
marea organizaţiei şi astfel să acţioneze in
vederea schimbării formei de guvernământ in
R.P.R. " 3. in cuprinsul referatului său, lt.maj.
Onea făcea referiri exprese şi la acuzatul
Maier Gheorghe: "Faliboga şi Maier au com
pletat manifestul contrarevoluţionar pe care,
după multiplicare, proiectau să-I difuzeze in
rândul populaţiei, odată cu declanşarea acţiu
nii... Maier Gheorghe şi fiul său, Alexandru,

Respectarea forrnalităţilor birocratice
Timp de aproape şapte luni, un numeros
colectiv de anchetă format din ofiţeri de
justiţie şi de securitate, au lucrat la instru
mentarea acestui caz. Aşa cum reiese şi din
depoziţia (anexată) a lui Alexandru Maier,
medic pensionar, unul din condamnaţii din
grupul Faliboga şi care în prezent trăieşte la
Târgu-Mureş, anchetele erau deosebit de
dure. N-au lipsit violenţele verbale, dar mai
ales cele fizice. Uzura morală şi fizică la care
erau supuşi cei acuzaţi şi care se aflau reţinuţi
în fostul celular al Securităţii din Târgu-Mureş,
de pe strada Bradului, era accentuată de
starea de nesomn, ei fiind anchetaţi atât
noaptea, cât şi ziua de cei 12 anchetatori
penali de securitate, anchetatori care însă se
schimbau la ore fixe. Trebuie menţionat
faptul că, anchetatorii de securitate, împreu
nă cu ofiţerii de justitie de la Procuratura
Militară din Târgu-Mureş, erau preocupaţi de

traduce şi in limba maghiară şi de a lua legă

ţilor legate de instrumentarea acestui caz. Se

respectarea - cel puţin scriptic - a formallt�

şi-au asumat obligaţia de a-1 multiplica şi a-1

intâmpla u însă şi "defectiuni'� dar consecvenţi
principi u lu i latin "Periat mundi, vivat justiţia "
('Poate să piară lumea, dar să triumfe justi
ţia}, cei puşi să vegheze la respectarea

tura cu elemente reacţionare din rândul
populaţiei maghiare pentru a le atrage de
partea lor. Maier Gheorghe mai trebuia să
prezinte şi o informare asupra stării de spirit
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Ecouri mureşene ale revoluţiei anticomuniste din Ungaria din octombrie 1956. . .
legalităţii comuniste, îi sancţionau aspru pe
cei aflaţi în defect. Spre exemplu, în cazul
învinuiţilor David Ciubara şi Alexandru Mincu
lescus, It. maj. de securitate Emil Pârlea
depăşise termenul de aducere la cunoştinţă a
învinuirilor. Superiorul său direct, It. col.
Mihail Kovacs, şeful Direcţiei Regionale a
Securităţii, menţiona într-o adresă trimisă la
data de 16 ianuarie 1957 Procuraturii Militare
din Târgu-Mureş: "... lt.maj Pâr/ea a depăşit
termenul de punere În vedere a mvinuirii pre
văzut de procedura penală cu 12 zile, atât la
Învinuitul Ciubara, cât şi la Minculescu. Faţă
de acest anchetator penal de securitate s-au
luat măsuri disciplinare pe linie de comandă'�
Între atribuţiile Procuraturii Militare din
Târgu-Mureş, figura şi verificarea condiţiilor
de reţinere şi deţinere din aresturile de unita
te şi de garnizoană ale Ministerului Forţelor
Armate, dar şi din penitenciarele Ministerului
de Interne şi locurile de anchetă ale
Securităţii. În aprilie 1957, într-o notă raport
întocmită de cpt. de justiţie Gheorghe Mellau
- şi el membru în colectivul de anchetă în
cazul Faliboga - se menţiona: "... condiţiile din
acest arest (cel al Securităţii din Târgu-Mureş
unde se aflau reţinuţi membrii grupului
Faliboga - n.a.) sunt foarte bune. Arestaţii
sunt foarte bine trataţi şi aşteaptă cu nerăb
dare să fie judecaţi, condamnaţi şi depuşi În
penitenciare'� Umor (tragic) involuntar sau
doar cinism brutal?

nesc Faliboga. Şi n u cred că este vorba aici de
o regulă de bază a conspirativităţii, ci mai
degrabă de acţiuni spontane, insuficient ela
borate, preconizate a fi un violent protest
anticomunist, dar aşa cum am mai menţionat
anterior, pe criterii entice. În actul de trimite
re în judecată a membrilor grupului Kelemen
se formula ca acuzaţie de bază "activitate
subversivă Împotriva ordinii democrat-populare
şi procurarea de arme'� Se mai arăta faptul
că, citez: "odată cu izbucnirea evenimentelor
din Ungaria din octombrie 1956, intenţionau
să instige populaţia şi să se refugieze in munţi
de unde să lupte Împotriva regimului'� Şapte
din cei opt membri ai grupului au fost arestaţi
în ziua de 28 octombrie 1956, iar Kelemen,
conducătorul grupului, a doua zi, pe data de
29 octombrie 1956. În ceea ce priveşte gru
pul Veres, cei şase membrii ai acestuia au fost
arestaţi în intervalul de timp 22 iunie - 29
iulie 1957. În concluziile de învinuire7 - baza
trimiterii lor în judecata Tribunalului Militar al
Regiunii a III-a Militare Cluj - se specifica că
sunt trimişi în judecată, citez: ''pentru unelti
re şi activitate antisocială şi că aveau ca scop
răsturnarea prin violenţă a a regimului de
democraţie populară'� De asemenea se mai
menţiona faptul că, citez: "m vederea scopu
lui propus, organizaţia subversivă denumită
Organizaţia Secretă revoluţionară, prin pro
gramul ei indemna la contrarevoluţie asemă
nătoare puciului fascist din Ungaria. Membrii
organizaţiei subversive Îşi Întocmeau planuri
le lor criminale pe baza Îndrumărilor ce se
făceau de către posturile de radio imperialis
te Vocea Americii, Europa Liberă şi Londra. . . '�

Grupul Kelemen şi grupul Veres
În Fondul Procuratura Militară, din cadrul
Direcţiei Mureş a Arhivelor Naţionale, am
identificat şi două grupuri maghiare anti
comuniste. Este vorba de grupul Kelemen şi
grupul VeresG. Studiind dosarele de trimitere
în judecată a acestor două grupuri, am putut
trage concluzia că acestea două erau grupuri
mai puţin organizate decât grupul Faliboga.
Toate cele trei grupuri - constituite Însă pe
criterii entice - fapt datorat probabil şi unor
obiective diferite vizate de acestea, au fost
rapid anihilate de Securitatea mureşeană,
chiar înainte ca ele să treacă la acţiuni
concrete. Grupul Kelemen era format din 8
persoane şi urma să acţioneze în zona Sovata
şi Reghin, locul unde domiciliau sau lucrau
membrii acestuia, iar grupul Veres era format
din 6 persoane şi urma să acţioneze în zona
Sângeorgiu de Pădure, locul de domiciliu al
majorităţii membrilor să i . Nici mikar aceste

Presa mureşeană in timpul evenimen
telor din Ungaria
Pe tot parcursul evenimentelor din Ungaria,
oficiosul comunist de limbă română "Steaua
Roşie" din Târgu-Mureş a relatat desfăşurarea
evenimentelor, binenţeles în stilul caracteristic
perioadei. Mai mult chiar, au fost inserate şi
aşa-zise "luări de poziţie" din partea oameni
lor muncii din Târgu-Mureş şi din judeţ. "La
Târgu-Mureş continuă mitingurile oamenilor
muncii, in care sunt dezbătute evenimentele
din Ungaria, Înfierate acţiunile criminale care
au fost puse la cale de reacţiunea imperialis
tă. . . "B, se relata într-un articol care avea pre
tenţia că surprinde adevărata stare de spirit
a oamenilor de la Întreprinderea "Textila
Muteş". "Nof, medicii maghiari ai Institutului
Medico-Farmaceutic din Târgu-Mureş şi con
siliul ştiinţific, ne strângem rândurile in jurul

dou� grupuri nu aveau cunoştint� unul de
celi:ilalt şi cu atât mai puţin de grupul româ-
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rupsese Încarcerarea la intervenţia Prezidiului
Marii Adunări Naţionale - iar la momentul res
pectiv, 1956, episcopul se afla în domiciliu

ce al partidului nostru,

in frunte cu tovarăşul
Gh. Gh. Dej... Suntem convinşi că poporul
muncitor maghiar va triumfa şi că forţele
Întunecate ale contrarevoluţiei vor fi Învinse
definitiv. cauza noastră - cauza socialismului
- este de neinvins " 9, Urmau cele 42 de sem

obligatoriu la Alba-Iulia. Figură centrală a
Bisericii romana-catolice din România din
prima jumătate a secolului al XX-lea, episco
pul Marton Aron12, datorită atitudinii sale
antiromâneşti şi revizioniste, se afla încă din
anii '30 în atenţia Siguranţei şi Serviciului
Secret de Informaţii (SSI)13. În 1941, SSI
reuşise să probeze în mod indubitabil calitatea
de spion englez14 a episcopului Marton Aron,
iar după 1948, Securitatea, care care prelua
se atribuţiile fostei Siguranţe şi a SSI, intrase
şi în posesia arhivelor serviciilor secrete,
drept urmare, episcopul continuase să rămâ
nă în filaj operativts. Î n documentele prelua
te de către Securitate, era considerat: ... unul

nături pe o dedaraţie comună ale unor cunos
cute personalităţi maghiare din medicina
mureşeană, publicate în cotidianul comunist
mureşean ,,Steaua Roşie", pe data de 5
noiembrie 1956. Se cuvine menţionat faptul
că luarea de poziţie a medicilor maghiari din
Târgu-Mureş survine abia după intervenţia
hotărâtă a trupelor sovietice in Ungaria.
Evident, nu poate fi vorba de luări de poziţie
sincere, ci unele regizate de partidul comunist
şi de Securitate. Orice abţinere ar fi fost aspru
sancţionată. În toată perioada in care s-au
derulat arestările in cazul grupului Faliboga,
dar şi a celorlalte grupuri, cotidianul mai sus
amintit nu a inserat nici măcar o ştire referi
toare la cele ce se întâmplau în urbea mure
şeană. Este nu numai o dovadă a faptului că
se practica o cenzură foarte strictă, dar şi a
faptului că Securitatea nu dorea să provoace
reacţii imprevizibile din partea populaţiei.
Revoluţia din Ungaria, din octombrie 1956, a
rămas însă în istoria contemporană ca un
moment important de afirmare a ideii de
libertate şi de renaştere a speranţelor în
democraţie, intr-un moment in care comunis
mul părea de necontestat. A rămas însă şi
gustul amar faţă de indiferenta şi neimpli
carea Occidentului, într-un moment în care
Ungaria solicitase in mod expres intervenţia şi
protecţia ONU.

"

din conducătorii acţiunii iredentiste maghiare
in ţara noastră şi un duşman neÎmpăcat a tot
ce este românesc'� Înainte de a alege calea
spirituală, Marton Aran a luptat în Primul
Război Mondial - având gradul de locotenent
- în Divizia Secuiască, unitate militară care,
potrivit tot rapoartelor 551 : "era vestită pen

tru atrocităţile comise contra românilor'�

Fusese rănit de trei ori, în luptele de la
Doberdo, Pasul Oituz şi Asiago. Referitor la
Fodor Pavel, conducătorul grupului, se arăta:

"În luna august 1 955 a făcut o vizită
episcopului Marton Aron cu care ocazie a dus
discuţii duşmănoase la adresa regimului de
democraţie populară... Marton Aron ii aduce
la cunoştinţă că arestarea lui s-a datorat fap
tului că În mai multe ocazii s-a manifestat
public că teritoriul Ardealului după 1 944 nu a
fost dat sub guvernarea Ungariei" 16, Planul

de acţiune elaborat de grupul Fodor viza în
final atingerea unui obiectiv din cele trei for
mulate ca variante: Ardeal independent,
Ardealul dat în întregime U ngariei sau
Ardealul să fie despărţit in două părţi egale
între România şi Ungaria. Acest fapt rezultă
din continutul referatului întocmit de
Procuratura Militară Târgu-Mureş şi înaintat
Procuraturii Militare Principale Bucureşti, refe
rat însoţit de concluziile de învinuire puse pe
data de 22.01.1958. În final, aşa cum scria în
referatul Procuraturii mureşene, s-a căzut de
acord asupra celei de·a treia variante. . . . invi

Grupul Fodor in ancheta Procuraturii
Militare mureşene
Grupul Fodorlo - având ca principali membri
pe Szentmartoni Valentin, Szocs Ignatiu şi
Csiha Coloman - un grup ce s-a constituit şi a
acţionat in fosta RAM (Regiune Autonomă
Maghiară), a fost arestat in 1957, după ce
timp de aproape doi ani s-a aflat in suprave
gherea Securităţii mureşene. Punerea acestui
grup in relaţie cu episcopul Marton AronH a
fost relativ simplă întrucât episcopul - aflat la
Alba-Iulia - se afla permanent în filajul opera
tiv al Securităţii. Î n cadrul anchetei desfăşu

"

nuitul Fodor Pavel, se arăta in referat, a
rămas la concluzia că rezolvarea problemei
cedării teritoriului Ardealului să se facă prin
împărţirea În două părţ; egale, intre România
şi Ungaria, propunere cu care este de acord
În intregime şi episcopul Marton Aron. '� În

rate pe parcursul mai multor luni, se ajunse
se la concluzia că grupul Fodor era cu mult
mai numeros şi se ;;�flase intr-o permanen�
legătură cu episcopul romana-catolic Marton
Aron, proasp�t e li berat din închisoare - fuse

se condamnat pe viaţă in 1 951, dar i se intre-

..
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timpul anchetei, grupul Fodor a fost pus in
relaţie directă cu evenimentele revoluţionare
ce avuseseră loc în octombrie 1956, in
Ungaria. "În luna octombrie 1 956, se menţio
na în referat, Învinuitul Fodor Pavel a crezut

Mărturii peste timp in cazul Faliboga
Medicul Alexandru Maier era, în 1956,
student în anul IV, la Institutul Medico-Farma
ceutic din Târg u-Mureş, şi a făcut parte
din grupul Faliboga. A fost intervievat de
subsemnatul, în luna august 2005. Este
pensionar şi domiciliază în Târgu-Mureş. A
fost arestat la 18 ianuarie 1957, după ce, pe
data de 14 noiembrie 1956, fusese arestat
tatăl său, Gheorghe Maier, considerat unul
dintre liderii grupului Faliboga . Cel care 1-a
arestat pe Alexandru Maier a fost unul dintre
foştii colegi de liceu, locotenentul de securi
tate Băţagă, devenit u lterior locţiitor a l
comandantului Securităţii mureşene. Spune
că nu a fost bătut de cei care I-au anchetat,
ofiţerii Bihari Emeric şi Bartoş carol. "Cu
mine, a declarat Alexandru Maier, s-au purtat

că a sosit momentul de a acţiona... şi a Întoc
mit mai multe schiţe cu Împărţirea teritoriului
Ardealului. Pe baza acestor schiţe a intocmit
o hartă a teritoriului Ardealului pe care a tre
cut toate localităţile, bogăţiile - sol, subsol cu linii de demarcaţie a frontierei plănuite de
el între România şi Ungaria. . . 'u. În continua

re, în cuprinsul aceluiaşi referat, se mai ară
tau contactele pe care Fodor Pavel le-a avut
cu diverse persoane de etnie maghiară pe
care ar fi încercat să le recruteze. În ceea
ce-l priveşte pe Csiha ColomanlB, se menţio
na : "În interogatoriile ce i s-au luat cu ocazia

anchetei penale arată că 1-a cunoscut pe invi
nuitul Fodor Pavel, prin părinţii săi incă de
mult timp... învinuitul Fodor Pavel i-a povestit
despre vizitele făcute episcopului Marton
Aron şi relaţiile pe care le are cu acesta... ':

normal, n-am primit decât câteva palme de la
Bartoş, dar mult mai târziu. Pe tata insă /-au
bătut crunt. Din bătaie, anchetatorul Onea
i-a rupt sternul. În mai 1 957, a avut loc pro
cesul lotului Faliboga, la Sibiu. Eu, Miholcea şi
Frunda Carol (tatăl senatorului UDMR Gyorgy
Frunda) am fost condamnaţi la 12 ani de
Închisoare, dar am făcut doar şapte ani, pen
tru că Dej a dat o graţiere în 1 964. Cei mai
mulţi ani de penitenciar, la fel ca mulţi din
lotul nostru, i-am făcut la Gherla. Condiţii
grele, umilinţe fără seamăn... o experienţă
nefericită, ce să vă povestesc? Aceste expe
rienţe, ca şi multe aspecte care ţin de cazul
Faliboga, am ţinut să le relatez in cartea mea
Am fost medic la Gherla, carte pe care am
publicat-o in 1 998n. Calvarul doctorului

Dincolo de schiţe (hărţi), planuri mai mult sau
mai puţin elaborate şi recrutarea de membri,
grupul Fodor s-a dovedit însă incapabil să
acţioneze eficient din motivele pe care de
altfel le-am arătat anterior. Interesant este şi
faptul că, în aceeaşi perioadă, dar şi în cea
anterioară, persoana episcopului Marton Aron
a făcut obiectul interesului Comitetului de
partid al Regiunii Autonome Maghiare, iar în
mai multe ocazii, pe baza informaţiilor furni
zate de Securitate, activitatea episcopului a
fost analizată, mai ales din punct de vedere al
influenţei pe care acesta o exercita asupra
credincioşilor romana-catolici din secuime19,
Aflat în domiciliu obligatoriu, episcopul a
putut face însă în mai multe rânduri, vizite
credincioşilor maghiari din secuime. Deşi am
studiat mai multe documente legat de acest
caz - şi presupunând că ancheta a fost făcu
tă cu un minim de profesionalism şi imparţia
litate - pentru mine rămâne întrebarea : cine
a fost adevăr�tul inspirator al respectivului
grup, Fodor Pavel sau Marton Aran? Fodor
Pavel, conducătorul grupului, nu era nici el un
personaj oarecare, deoarece documentele
Procuraturii Militare ne relevă câteva aspecte
foarte interesante. "În trecut, se menţiona
într-un asemenea document, a fost conducă

Alexandru Maier a continuat şi după ieşirea
din penitenciar. A rămas in atenţia Securităţii
şi, în 1977, a fost arestat şi condamnat din
nou, de data aceasta pentru o altă acuzaţie.

Anexa 1
GRUPUL DE ANCHETĂ ÎN CAZUL FALIBO
GA:
Ofiţeri de justiţie militară :
- It. col. de justiţie Constantin Miclea (şeful
Procuraturii Militare Cluj a Regiunii a 3-a
Militare);
- cpt. de justiţie Virgil Liciu (locţiitor al
Procurorului şef al Procuraturii Militare a
Regiunii a 3-a Militare);

tor al Partidului Ardelean Maghiar al fostului

judeţ Ciuc. . . '� iar ulterior, referitor tot la per

- cpt. de j ustiţie Gheorghe Duţu (Procu
ratu ra Militară Târgu Mureş);
- It. fiiaj ele ]Usfitie BUiii ihi.J Fărcaş

soan a lui Fodor, se mai arăta c� ". . . . În timpul

Celui de-al Dail�a Rillbai MamJial a fagt ofit�r

În armata maghiară şi a luptat in Rusia".

(Procuratura Militară Târgu Mureş);
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- lt.maj de justiţie Teodor Buzan (Procu
ratura Militară Târgu Mureş);
- cpt. de justiţie Gheorghe Mellau (Procu
ratura Militară Târgu Mureş);
Anchetatori penali de securitate din UM
0421 Târgu Mureş :
- It. maj. Gheorghe Vesmaş;
- It. Petre Mocanu;
- cpt. Bihari Emeric;
- It. maj. Florea Gheorghe;
- It. Dumitru Sângeorzan;
- It. maj. Constantin Oprea;
- It. maj. Mircea Onea;
- It. Iosif Sereş;
- It. maj. Iosif Moldovan;
- It. maj . Emil Pârlea;
- It. Gheorghe Costin;
- cpt. Bartoş Carol;

Dosar nr. 260/1956:

-

Anexa 2
Condamnaţii din grupul Faliboga

Dosar nr. 256/1956:
-

-

-

Cibotariu Gavril
Danu Ioan
Dragoş Gheorghe
Popa Nistor
Maloş Liviu

Viziteu Jenică
Firulescu Constantin
Popescu Constantin
Lănescu Liviu
Vlădescu Mircea
Gradu Ioan
Carnea Gheorghe
Cioloboc Ioan
Muth Aurel
Bârgoan Gavril
Pătraşcu Marin
Ciontea Ioan
Ciungan Constanti
Minculescu Alexandru
Ţepeluş Gheorghe
Matei Gheorghe

- Man Florian

Faliboga Ioan
Maier Gheorghe
Vlad Ioachim
Nuţiu Eugen
Sopoteanu Ştefan
Pop Simion
Grecu Mihai
Orăşanu Petru
Mănescu Ioan
Nicu Petru
Sandu Ioan
Frunda carol
Miholcea Iuliu
Mureşan Pancraţia Ma riana
Bogdan Maria

- Moldovan Gheorghe
- Giurca Constantin
- Brudan Ilie

Dosar nr. 301/ 1956:
Manole Mihai
-

- Ciubară David
- Matei D umitru
- Vuică Nicolae
- Neculcea Petru
- Chiriţă Constantin
- Voiculescu Marin
- Bucur Alexandru

- Soare Ilie
- Pop Teodor

- Mustăciosu Margareta

- Ghinea Grigore

- Maier Alexandru

-

Dosar nr. 259/1956:
- Petcu Şerban
-

Sofran Grigore
Damian Emil
Samson Ioan
Stan Ieronim
Trâmbitaş Vasile

Anexa 3
Structura profesională a grupului de
rezistenţă Faliboga

- Hâpărteanu Constantin
- Oltean Ilie

- 1 5 funcţionari

- Hreniuc Gheorghe
-

Măcăleţu Vasile
Gavriş Ioan
Frâncu Mihai
Muntean Gheorghe

Iojicl Iullan
Georgescu Parmenlus
Spinei Harala m bie
Cucuruz Arcadie

la

- i2 angajaij CFR (de la acar la şef de sta�e}
- 9 foşti militari de carler� (de la subofiţer
colonel)
- 6 cadre didactice
- 4 ingineri
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- 4 jurişti
4 medici
- 2 contabili
- 2 preoţi
- 1 arhitect

- 1 comerdant
- 1 tapiţer

-

- 6 agricultori
- 3 casnice
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PROBLEMATICA - ISTORICĂ ŞI JURI DICĂ - A RESTITUIRII
MARILOR PROPRIETĂŢI IMOBILIARE ŞI A CELOR
RECLAMATE DE CULTELE RELIGIOASE ÎN TRANSILVANIA
Praf. univ. d r. Ioan SABĂU-POP

Cuvinte cheie: proprietăţi imobiliare, restituire, culte religioase, Transilvania
Key words: real estates, redress, religious cults, Transylvania
Abstract

The study addresses issues of general interest from a historical perspective, but also the actual legal consequences
such as social and legal redress for the abuses in property law between 6 March 1945 - December 22, 1989, issue of
retum areas and historic properties in Transylvania, property ownership and the entities called Public Funds established
during the Habsburg Empire.

I. Cadrul social şi juridic al reparării
abuzurilor în materia d reptului de
proprietate, in perioada 6 martie 194522 decembrie 1989

funciar, care a constituit un impact esenţial
prin controversatele şi g reoi aplicabilele dis
poziţii ale sale, urmată de şirul de inconsec
venţe şi confuzii care au urmat modificării
sale ulterioare, până la Legea nr. 247/2005.
Al doilea priveşte legislaţia care regle
mentează regimul juridic al unor imobile pre
luate în mod abuziv în perioada 6 martie
1945-22 decembrie 1989, statuat prin Legea
nr. 10/20013, care a fost precedată de Legea
nr. 112/1995, între care legi există un enorm
decalaj conceptual ce a generat infinite situa
ţii paradoxale asupra raporturilor juridice care
s-au conturat în societate şi a afectat profund
stabilitatea drepturilor prin suprapunere şi
interpretarea în timp.
În fine, al treilea priveşte retrocedarea
unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor
religioase din România prin O. U.G. nr. 94/
2000, modificată şi aprobată prin Legea nr.
501/2002, la care se adaugă situaţia specială
a Bisericii Greco-Catolice Unite cu Roma, care
a fost din nou recunoscută prin Decretul-lege
nr. 126/1990, in forma completată prin Legea

După evenimentele care au avut loc in
decembrie 1989, societatea românească a
fost supusă unor transformări radicale. Poate
că cel mai controversat, dar şi semnificativ
demers, este acela al reparaţiilor în materia
dreptului de proprietate, ca urmare a abuzu
rilor pretins a fi săvârşite de autorităţile
statului, în perioada de referinţă 6 martie
1945-22 decembrie 1989.
A fost creat un cadru legislativ imens şi
stufos, definind concepţii legislative diferite,
legi care se contrazic unele pe altele, deseori
exprimarea unor interese politice sau de
grup, de a satisface dorinţe de moment care
să servească noua camarilă in formare şi,
desigur, confuzii in interpretare.
Au apărut un alt fel de abuzuri şi s-au
ridicat piedici insurmontabile in faţa tuturor
factorilor de putere, dar mai ales autorităţilor
administrative şi judiciare, confruntate cu
valuri succesive de texte confuze, a apărut o
birocratizare înspăimântătoare care a dus în
derizoriu ideea de dreptate şi de justiţie.
Î n principal, legislaţia privind reconstituirile
dreptului de proprietate, restituirile în natură
a imobilelor de orice fel (terenuri şi construc
ţii), poate fi clasificată pe trei trunchiuri
legislative:
Primul priveşte legislaţia fondului funciar,

nr. 182/2005 4.

Î n fine, haosul legislativ din România a
devenit de notorietate şi a fost condamnat la
CEDO. Au fost relevante două momente, cel
din anul 1999, cunoscutul caz Brumărescu, şi
cel din decembrie 2008, cunoscutul caz Viasu.
Nu este doar o simplă încălcare a dreptului de
proprietate, ci şi existenta unui haos legislativ,
constând din lipsa de precizie şi previzibilitate
a legii. s-a constatat că, odată stabilit prece
dentul, este de presupus ca această aborda

începând cu Decretul-lege nr. 42/1990, privind
unele măsuri pentru sti m u la rea ţărănlmiit;
Legea nr. 9/1 990, privind i nterzicerea tempo
��f� ă iM':r�ili�HI terenurilor prin ade intre vii2
�i, de5igur, Legea nr. 18/1991, Legea fondului

re

să poat� fi invocată cu succes in faţa Curţii
şi constitu i e un precedent care s� poat� fi
invocat şi în alte domenii care sunt afectate
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care atât în ceea ce priveşte recunoaşterea
naţională, cât şi ca religie era exclusă prin
cunoscutul Unio Trio Nationum, fiind con
siderată o populaţie tolerată, utilă numai
pentru a fi servilă stăpânirii feudale; fără
niciun drept la propria existenţă şi identitate.
Şi acest lucru s-a prelungit in istorie, până
la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.
Oprimările sociale şi naţionale pentru românii
transilvăneni erau multiple şi insuportabile; in
cuprinsul acestui studiu vom face câteva
referiri semnificative la situaţia lor economică
stagnantă, care se răsfrânge direct asupra
dreptului lor de proprietate, acesta lipsind în
cazul românilor, desigur acest adevăr având
conotaţii reflexive în timp.
Este regretabil că aceia care conduc în zile
le noastre destinele României, prin legile de
reparaţie privind dreptul de proprietate, nu au
în vedere aceste adevăruri istorice şi readuc
în realitatea prezentă, prin legile de "pretinsă
restituire", întoarcerea societăţii româneşti la
stările economice ale proprietăţii din secolului

de haos legislativ.
În plus de aceasta, magistraţii CEDO au
reacţionat şi faţă de avalanşa de cereri intro
duse la Curte de foştii proprietari şi de alţi
nemulţumiţi, căci, pe lângă faptul că nesigu
ranta interpretării corecte a legislaţiei interne
se constituie ca o ameninţare pentru efici
enţa viitoare a mecanismului de control pus
în practică de Convenţie printr-o supra-încăr
care a activităţii, lipsa de preocupare serioasă
şi de diligenţă a statului român periclitează
funcţionarea CEDO. Dezordinea şi "beţia legi
slativă" din România, care a devenit comună în
multe domenii, aduce prejudicii în egală
măsură, atât cetăţenilor care nu sunt antre
naţi direct în procesul de revendicare, cât şi
statului însuşi .
Tema conferinţei Administraţia publică şi
mediul politic, precum şi perspectiva unei
bune guvernări, face ca această problematică
să fie de reală oportunitate, pentru că priveş
te în egală măsură : legiferarea, administraţia
publică in aplicarea legilor reparatorii, in
materia proprietăţii şi activitatea justiţiei in
acelaşi domeniu.

al XVIII-lea, practic astfel va apare împărţită
proprietatea în Transilvania, încât ne vom afla
în situaţia existentă la jumătatea veacului
"iluminist", adică înainte de 1784, când a fost
ridicată populaţia românească a Ardealului în
Revoluţia lui Horea.
Starea socială şi economică în care se aflau
românii este ilustrată în opera legislativă de
la 1517, Tripartitul lui Werboczi, care
pune intr-o situaţie de inferioritate totală pe
"
"valahi , românii ardeleni, deşi este recunos
cută ca o valoroasă lucrare juridică de com
pendiere, ii scoate în afara societăţii pe
români. Observăm că, după 150 de ani, prin

II. Problematica restituirii domeniilor
şi proprietăţilor istorice in Transilvania
Pentru a nu ne adânci prea mult în istoria
socială a Transilvaniei, a raporturilor dintre
populaţiile care o locuiau, a ierarhizării social
economice şi a distribuirii proprietăţii, alegem
pentru analiza noastră secolul al XVIII-lea,
când încep să îşi facă loc şi devin vizibili ger
menii distrucţiei feudale pe care se clădeşte
încet economia perioadei moderne. În faţa
mişcărilor naţionale, a progresului şi marilor
descoperiri ştiinţifice, apare redeşteptarea
naţională şi o redistribuire a proprietăţii,
crescând valenţele muncii şi ale creaţiei.
Pentru popoarele Europei Apusene, secolul
al XVIII-lea a fost caracterizat ca fiind un
secol al luminilor, marile ţări ale Apusului au
stat sub semnul iluminismului cultural şi
social, îşi fac loc germenii noului prin creş
terea impetuoasă a industriei, a creditului,
comerţului, categorii economice noi cu purtă
tori dintr-o nouă clasă (a burgheziei şi a
muncitorimii calificate)
Nu acelaşi lucru se poate spune despre
Transilvania , provi n cie estle� a Imperiului
Habsburgic, unde chiar împăratul Rudolf era
un exponent declarat al Iluminismului, măcar
sub percepţia caricaturală şi extravagantă a
acestuia . Transi lva n ia a străbătut o perioadă
neagră, de neimplicare a populaţiei româneşti,

Constituţiile Aprobate ale Transilvaniei
de la 1653, nu se găseşte niciun progres
care să îmbunătăţească situaţia social-econo

mică a populaţiei româneşti . Dispoziţiile
Constituţiilor Aprobate ii privea direct şi indi
rect pe români, pentru că : "populaţia româ

nească a Transilvaniei, care era formată În
cea mai mare parte din elemente ale catego
rif;!i servile a iobagi/ar'� ei formau majoritatea
locuitorilor Transilvaniei, iar "articolele privi

toare la iobagi priveau mai ales pe români" s.
Textele Constituţiilor Aprobate cuprindeau
discrimină ri clare privind pe români, cum ar fi
exemplificativ: Valahii nu erau socotiţi intre
stări le t�rii şi nici religia ortodoxă între �ell�i 
ile recepte; Biserica Ortodoxă este supusă
unor restricţii. Exemplu: fiii preoţilor ortodocşi
erau considerati in stare servil�, transforma
rea pentru valahi a zilelor nelucrătoare în zile

.
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de lucru, interdicţia de a purta arme, pedep
se mai aspre pentru ei, dar mai ales în
materie de proprietate erau legaţi de aşa-zişii
"domni de pământ". Pentru a nu periclita
proprietatea nobililor, preoţii valahi erau obli
gaţi anual să dea un onorariu, fiii preoţilor
valahi, imediat ce se căsătoresc şi îşi câştigă
existenţa, sunt readuşi înapoi în starea de
iobăgie (Titlul VIII, art. 3). Naţiunea valahă

România interbelică a făcut-o parţial, prin
Reforma agrară din 1921, prin exproprierile
marilor proprietăţi latifundiare (de zeci de mii
de hectare), prin efectele proceselor de arbi
traj pronunţate în instanţele internaţionale cu
optanţii unguri şi însumarea celor generate
de evenimentele Celui de-al Il-lea Război
Mondial. S-a admis ca marile proprietăţi din
Transilvania să fie de cel mult 100 iugăre.
Cum s-a ajuns ca, în zilele noastre, să se
revendice zeci de mii de hectare de către
familiile foştilor magnaţi unguri (grofi, conţi,
baroni), ca şi cum cele două reforme agrare,
din 1921 şi din 1945, nu a r fi fost aplicabile
pentru ei?
Se întâmplă ca, în prezent, după 1990,
legiuitorii României, în general autorităţile
statului român, să recreeze formele şi stabili
rea dreptului de proprietate la nivelul secolu
lui al XVIII-lea în Transilvania, prin adoptarea
legilor pe care le-am arătat şi prin modul lor
de aplicare de către autorităţile administra
tive şi instanţele judecătoreşti.
Demagogia a fost o constantă a fruntaşilor
poporului român şi, tot exemplificativ, cităm
din scrisoarea lui Carol al II-lea, adresată lui
Hitler la data de 26 iulie 1940, ca răspuns la
scrisoarea acestuia din 17 iulie 1940. Scrie,
fostul rege al României : " Grandioasa acţiune

"a fost admisă În această ţară pentru binele
public, totuşi, neţinând seama de starea lor
inferioară, au împiedicat pe unii nobili, fii ai
ţării, ca În zilele lor de sărbătoare să nu fie
permis să lucreze " (Titlul IX "Despre valahi",
Art. 1).

Din motive de spaţiu, ne limităm la aceste
exemple i lustrative pentru a constata cum
nedreptatea seculară legiferată a dus la
acumularea, prin polarizare, a unor averi
exorbitante în mâinile câtorva grupuri de
familii privilegiate, stare de lucru care a
dominat până la Marea Unire din 1918. Statul
român nu s-a dovedit consecvent şi decisiv în
rezolvarea tranşantă a acestei poveri din
istoria neagră a feudalismului transilvănean,
a acestei situaţii economice, şi nu a trecut la
rezolvarea raporturilor economice în spiritul
vremii, cum s-a întâmplat şi la alte popoare
vecine, inclusiv Ungaria.
La umbra entuziasmului de scurtă durată
că s-a creat România Mare, au rămas multe
chestiuni economice şi juridice, cu balastul lor
secular, în afara unor preocupări consecvente
şi durabile. Reparaţia istorică echitabilă s-a
lăsat aşteptată, în parte şi datorită presiunii
puternice exercitată de magnaţii şi latifun
diarii unguri care băteau la uşile cancelariilor
europene disperaţi după privilegiile pierdute.
Este de semnalat că delegaţia Ungariei la
Conferinţa de pace de la Paris din 1919, care
a precedat semnarea Tratatului de la Trianon,
a prezentat un dosar consistent şi dovezi
elaborate pentru a înclina balanţa în favoarea
lor privind Transilvania. Găsim oportun să
arătăm, aici, că una dintre tezele lor principa
le era aceea că marea proprietate, economia
Transilvaniei, se găseşte peste 80% în pose
sia grofilor şi nemeşilor unguri. Argumentul
acesta, solid dintr-un anumit punct de vede
re, scoate la lumină un adevăr istoric clădit pe
împilare şi nedreptate seculară, pentru că
românii (valahii) nu aveau acces la proprieta
te, ei erau servi pentru "binele public", în

a Împărţirii pământurilor la ţărani, împroprie
tărirea, face un contrast puternic cu Înapoia
tu/ egoism de clasă al pături/ar conducătoare
din unele ţări vecine şi constituie o adevărată
anticipare, de care suntem mândri, a spiritu
lui socialist şi naţionalist al vremii noastre!'�

Evident, scrisoarea făcea trim itere la
proprietăţile din Transilvania şi era o aluzie la
trufia grofilor, care contau în fuhrer ca un aliat
pentru cedările teritoriale care au urmat, şi
care adeveresc că nu s-a lăsat înduplecat de
argumentele părţii româneşti redactate de
Valer Pop.
Sunt multe scadenţele ajunse la termen şi
de aceea, capacitatea, sau mai degrabă
incapacitatea, demonstrată în domeniu de
legiuitorii şi guvernanţii României după 1990,
constituie, măcar parţial, preocuparea acestui
studiu. Se pune întrebarea dacă guvernanţii
de ani buni ai României nu sunt la fel de surzi
ca împăratul Francisc Iosif I, care a refuzat
primirea documentului şi a rămas surd la soli
citările delegatiei Memorandumului Românilor
din Transilvania şi Ungaria de la 1892: lJil?.
d intre tezele care ne intereseaz� din cupri nsul

t:6RE�13ti� oprlmatorllăr lor.

-

Era dar că statul român trebuia să trateze
această chestiune, dar să o şi rezolve.

este

Memorandum-ului
ungar se prezintă ca o
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- Fondul de studii;
- Fondul de religie;
- Fondul de stipendii (sau burse);
- Fondul Orfelinatului terezian din Sibiu;
- Fondul învăţătoresc al Şcolilor Normale;
- Fondul de pensii învăţătoresc al Şcolilor
Normale.
Aceste fonduri au fost constituite din
resurse publice, şi, în privinţa originilor, stau
mărturie documentară afirmaţiile lui G.
Forester, preşedinte al Administraţiei fonduri
lor publice din Ungaria: "Fondul religionar" a
fost întemeiat la 1776 din averea iezuiţilor,
"Fondul de studii" a fost întemeiat la 12 mai
1581, cu prilejul înfiinţării colegiului din Cluj,
prin donarea din partea lui Ştefan Bathory, a
bunurilor abaţiale din Mănăştur şi prin averea
ordinului iezuit, desfiinţat în 1773, iar "Fondul
Şcolar Elementar" s-a înfiinţat, respectiv s-a
dotat din n Fondul camera/", "Fondul de
stipendii" (de burse), â fost creat de Ştefan
Bathory şi consolidat de împăraţii Leopold şi
Maria Therezla, după cum rezultă din
Procesul-Verbal al Adunării Statusului Catolic
din 191310.
În susţinerea acestor fonduri, ele s-au con
stituit de fapt ca un bun public şi aparţineau,
după regulile timpului, tuturor cetăţenilor
patriei, la care stă mărturie Declaraţia călu
gărilor iezuiţi in faţa Sfaturilor şi Ordinelor
ardelene, care a avut loc la 30 iunie 1744. Din
chiar documentele de constituire rezultă că
ele s-au creat "pentru binele public, pentru
pietate, pentru virtuţi, pentru instruirea tine
retului patr�i prin moravuri sănătoase şi prin
literatură'� In acele timpuri, nu era cunoscut
conceptul de persoană juridică în accepţiunea
codurilor civile moderne.
Asupra acestor bunuri s-au constituit
sarcini reale, după obligaţiile tipice feudale,
care au însoţit aceste bunuri, ele nu se con
fundau cu titularul dreptului de proprietate,
pentru că erau sarcini cu utilitate şi de uzu
fruct, fără ca beneficiarul să se substituie sau
să schimbe proprietarul, care era în acele
timpuri şi in toate cazurile statul habsburgic,
urmat de statul dualist austro-ungar, şi nici
decum cultul de ordin catolic sau orice alt cult
religios. Religia, prin poziţia de religie domi
nan� �i fl?l'ţi! , in�!\:!şiy ��a morală � pe care o

decât menirea de a susţine dominaţia
maghiară, ajutând să despoaie pe ceilalţi con
cetăţeni ai lor, să facă din roadele mundi
săvârşite de alţii un condamnabil lux de aşe
zăminte naţionale maghiare, pe când alţii
sunt lipsiţi de cele mai elementare Înlesniri În
lucrarea lor culturală " G.

III. Problematica apartenenţei bunu
rilor entităţilor denumite FONDURILE
PUBLICE, infiinţate în timpul Imperiului
habsburgic
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 94 din 29
iunie 2000, aprobată şi modificată prin Legea
nr. 502/2001 7, a fost reglementată retroce
darea unor bunuri imobile aparţinând cultelor
religioase din România. De la început, preci
zăm că preocuparea studiului nostru nu
priveşte regimul juridic al imobilelor cu desti
naţia de lăcaş de cult, pentru care art. 1 alin.
(2) al Legii prevede expres că va fi reglemen
tat prin lege specială.
Problema restituirii în baza OUG nr. 94/
2000, republicată ca urmare aprobării prin
lege, priveşte imobilele care au aparţinut în
proprietatea cultelor religioase care au func
ţionat în România, considerate ca preluate
abuziv de Statul Român, de organizaţiile coo
peratiste sau de orice alte persoane juridice,
în perioada 6 martie 1945-22 decembrie
1989, şi care sunt aflate în proprietatea sta
tului, a unei persoane juridice de drept public,
a unei regii autonome, a unei societăţi,
companii sau altei entităţi juridice naţionale.
În doctrină sunt asimilate şi bunurile mobile,
dacă acestea au fost preluate odată cu imobi
lul în care se aflau şi există la momentul
depunerii cererii de retrocedare (art. 1)B.
Lăcaşele de cult sunt exceptate de la
restituire prin procedura O.U.G. nr. 94/2000,
aprobată prin Legea nr. 501/2001, pentru
aceasta existând alte temeiuri9.
Analiza noastră este restrânsă, aici, la
drepturile reclamate de organizaţiile de cult
din ierarhia Bisericii Romana-Catolice, a
pretinselor drepturi ale fundaţiei ,,Statusu/
Romana-Catolic din Transilvania" raportate la
bunurile imobile componente din Fondurile
Publice. Pentru o mai bună înţelegere a
a spede lor )iiriclic� !;URt n@C@g�re C�ttVEl
lămuriri privind natura juridică, reg i mul şi
evoluţia

noţiunii

de

FON D

PUBLIC

reprezenta in stratul superior al societăţii, nu
era direct interesată in cu m u la rea de bunuri
pentru sine şi prin ţlnuta sa supraveghea
să fie bine şi cu folos utilizate fără ca să
dispună de proprietatea lor, dlspunător era
numai statul.

in

Transilvania.
Fondurile Publice au fost înfiinţate in tim p ul
Imperiului habsburgic, iar cele mai i mpor
tante fonduri au fost:

,
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Pe cale administrativă şi prin litigii în
instanţele judecătoreşti au fost revendicate
aceste bunuri imobile aparţinătoare fondurilor
publice de către "Statusu/ româna-catolic" şi
de către "Dioceza Romana-Catolică" din Alba
Iulia.
În doctrina şi în practica judiciară s-au
exprimat puncte de vedere diferite în privinţa
fundaţiunii Status Romana-Catolic, ca orga
nism al Diocezei Catolice de Rit Latin din Alba
Iulia sau dacă însăşi Arhiepiscopia Romana
Catolică Alba Iulia, sunt îndreptăţite la resti
tuirea bunurilor din compunerea fondurilor.
O primă opinie a instanţelor, bazată pe
Acordul încheiat la 30 mai 1932 între Sfântul
Scaun şi Guvernul Român priveşte interpreta
rea art. 9 din Concordatul din 10 mai 1927,
Statutul fiind un organ al Diocezei, drept
urmare, s-a stabilit că toate bunurile sunt
bunuri ecleziastice supuse regimului juridic
canonic şi rămân în proprietatea Fondului
public de religiune. În conformitate cu art. 22
din Legea nr. 18/1991 şi art. 23 şi 29 din
Legea nr. 1/2000, şi Fundaţia "Statusu/
Romana-Catolic din Transilvania " face parte
din structurile reprezentative ale unităţii de
cult.
Se pledează totuşi pentru solu�a contrară,
de respingere a cererii de retrocedare, argu
mentându-se că preluarea de către Statul
român a bunurilor nu s-a realizat de la
"Statusul Romana-Catolic'� ca organism recu
noscut al cultului catolic, ci de la diferite
fonduri. Acordul privind interpretarea art. 9
din Concordatul din 10 mai 1927 între Sfântul
Scaun şi Guvernul Român, statuează la art. V
că dreptul de proprietate " este şi rămâne
garantat, În conformitate cu literele de funda
ţiune" în favoarea fondurilorll.
În argumentarea acestei din urmă soluţii,
pe care o împărtăşim, autoarea studiului citat
rezumă că: "Fondurile au fost o creaţie de
stat, cu caracter public, de interes general,
astfel că doar statul poate dispune de pro
prietatea lor". Considerăm că reţinerea în
soluţie a lipsei de legitimare procesuală a
Arhiepiscopiei Romana-Catolice de a solicita
restituirea bunurilor este soluţia corectă.
În jurisprudenţă, diversitatea de interpre
tare şi de soluţii este departe de a da o
interpretare coerentă acestor revendicări şi o
viziune clară încă nu se întrevede.
Într-o jurisprudenţă de dată recentă, din
judetul Murcş, s-a lărgit şi mal mult aria şi
s-a sporit simultan confuzia.

terţul achizitor de la Statul Român, într-o
procedură de licitaţie publică organizată de
organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice, este la adăpost şi proprietatea
dobândită de terţ nu poate fi revendicată câtă
vreme actele administrativ-fiscale nu au fost
atacate la instanţa de contencios administra
tiv după procedura instituită de Legea nr.
554/2004. Redăm rezumativ speţa:
Imobilul este înscris în CF 724 Iernut. La
punctul B) - Foaia de proprietate, figurează
înscrisă "proprietatea tabu/ară În intregime:
Fondul de religionare, studii şi burse adminis
trat de ordonariatul de rit latin din Alba-Iulia':
Fondul este preluat la 19 august 1958, în
baza Legii nr. 1 19/1948, cu titlu de naţionali
zare, şi se înscrie în favoarea Statului român
(Republica Populară România). El este admi
nistrat de fostul I.A.S. Iernut şi, ca urmare a
aplicării Legii nr. 15/1990, prin reorganizarea
fostei întreprinderi de stat, este trecut în
proprietatea SC Agroindustrială Iernut, care a
şi devenit proprietară, în virtutea art. 18-20
din legea sus-menţionată.
Cumulând datorii importante la bugetul
statului, Administraţia financiară a oraşului
Iernut, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.
11/1996, a trecut la executarea silită a bunu
lui imobil, respectiv prin vânzare la licitaţie
publică, cu realizarea tuturor procedurilor de
afişare şi publicitate aferente. În fine, prin
decizie emisă de D.G.F.P. Mureş, câte una din
cele două clădiri cu terenul aferent au fost
adjudecate la doi cumpărători.
o primă soluţie12 a instanţei de care am
amintit a respins ca inadmisibil demersul
reclamantei Arhiepiscopia Romana-Catolică
de Alba-Iulia, în contradictoriu cu P.M. (cum
părătoarea), Primăria oraşului Iernut şi
Administraţia Financiară Iernut. În esenţă,
motivarea soluţiei constă în faptul că reda
manta nu a respectat procedura şi termenele
de contencios administrativ, fiind obligată să
atace actele de scoatere la licitaţie publică de
către autorităţile fiscale.
Cea de-a doua soluţie admite cererea de
restituire împotriva pârâtului S.R., formulată
de aceeaşi reclamantă Arhiepiscopia Romana
Catolică de Alba-Iulia şi în consecinţă: dis
pune restituirea în natură a unei clădiri şi
teren aferent înscrise în aceleaşi condiţii şi în
aceeaşi carte funciară.
Se retine, în esenţă, că fondul a aparţinut
in proprietatea reclamantei Arhiepiscopia
Roma na-Cato lică şi a fost naţionalizat de
Statul român, in anul 1948, şi, drept urmare,

Astfel, in prima spetli s-a considerat di
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executau decât nişte obligaţii asemănătoare
cu cele propter rem din zilele noastre, dar
niciodată proprietatea nu a fost dată unei
organizaţii de cult, sistemul având şi astăzi
reminiscenţe în state succesoare ale fostului
Imperiu habsburgic, fără să poată fi revendi
cată proprietatea care nu a aparţinut nicioda
tă Diocezei sau Episcopiei Romana-catolice.
În nicio ţară succesoare nu s-au dat Bisericii
Catolice, statul a rămas proprietar, având
această calitate ca dobânditor originar.
Reprezentarea Fondurilor publice în faţa
autorităţilor, inclusiv a instanţelor de judeca
tă, era asigurată de Direcţia Fundaţiilor
Publice, care era o autoritate administrativă
laică, şi nu avea nimic comun cu biserica.
Această Direcţie realiza verificările şi controa
lele la care cei care beneficiau de exploatarea
Fondurilor şi asupra modului de administrare
a foloaselor, şi lua măsurile îndreptăţite ale
proprietarului, derivate din atributele pro
prietăţii, pentru că, repetăm, Fondul avea
personalitate juridică ce aparţinea statului,
independentă de biserica catolică şi de orice
altă entitate.
La dispoziţia Guvernului ungar, în anul
1915, aceste averi scăpate de sub control au
fost inventariate, evidenţiate şi contabilizate
în cadrul Serviciului de Stat, de pe lângă
Administraţia financiară şi Perceptoratul
regesc din Cluj. Rezultă că administraţia s-a
făcut conform unor reguli impuse de autorită
ţile statului, independente de biserică, prin
Regulamentul ce-a fost aprobat de Ministerul
Cultelor din Ungaria, când s-a instituit in
persoana capului statului calitatea de patron,
şi inspector suprem al Fondurilor.
Pe parcursul înfiinţării şi dezvoltării
Fondurilor, ord inele căl ugăreşti maghiare
denumite a Paulinilor şi a Trinitarilor au fost
desfiinţate încă din secolul al XIX-lea, când
s-a conturat calitatea de proprietar al statului
catolic maghiar, pentru că măsurile de putere
statală impuse care în permanenţă au fost în
conflict cu biserica şi regulile canonice au
tranşat calitatea de proprietar în favoarea
statului.
Am făcut această referire istorică succintă
pentru a releva aspectul esenţial că Fondurile
publice astfel create, printre care şi "Fondul
de religionare, studii şi burse" înfiinţat în
Transilvania , aşa - cum şi denumirea lui de
"Fond public" o sugerează, era constituit şi
considerat ca având personalitate juridică,
aflat în proprietatea statu l u i , care de fapt il
patron a şi îl inspecta. Fondul, el însuşi, era

face obiectul restituirii, fiind un bun eclezias
tic supus regimului juridic al restituirii către
cultul religiosn.
Cele două soluţii ar putea face obiectul
unor comentarii mai extinse, cu privire la
valabilitatea titlului dobândirii de către terţi,
buna sau reaua credinţă a terţului dobânditor,
natura juridică a litigiului cu procedura afe
rentă de urmat. Ne mărginim să spunem că
dacă prima soluţie este discutabilă, cea de-a
doua este vădit greşită. Pe aceasta din urmă
o comentăm, punându-se probleme esenţiale,
de principiu.
În primul rând, este de reţinut împrejura
rea esenţială că este trecut la Foaia de pro
prietate, ca titular al dreptului, FONDUL
PUBUC, cu denumirea pe care acesta o are,
deci este proprietar. Remarca pe care o facem
constă în aceea că, trecând în cartea funciară
ca proprietar, prin naţionalizare, Statul român
este o eroare. Statul şi-a naţionalizat propriul
său drept.
Aceste Fonduri publice au dobândit perso
nalitate juridică, ceea ce înseamnă că au avut
o funcţiune de-sine-stătătoare, aparţinând
statului. Dintotdeauna Fondurile publice au
aparţinut statului, niciodată nu au fost în
proprietatea Bisericii Romana-catolice sau
altui cult, nici altei entităţi religioase, deci nici
a reclamantei. Administrarea fondurilor publi
ce, după anul 1867, când Transilvania a fost
alipită la Ungaria şi s-a creat statul dualist,
s-a preluat dispoziţia anterioară dispusă de
împărăteasa Maria Terezia, ca o Comisie
specială să se preocupe de Fondurile publice
care înainte de 1869 au aparţinut Guvernului
ardelean. La 1869, Guvernul ardelean a fost
desfiinţat şi s-a creat o Comisie regească
pentru Transilvania, care a intrat cu Ministerul
ungar de culte în acelaşi raport în care a fost
cu Guvernul Transilvaniei. Administrarea
Fondurilor a rămas în atribuţiile ierarhului, şi
a fost emis documentul administrativ denumit

Rescriptul nr. 896 din 12 septembrie 1867,
ceea ce ar echivala astăzi cu o hotărâre de
Guvern. Acest rescri pt întărea caracterul
statal al Fondului public, care, în evoluţia sa
istorică, a fost însoţit în permanentă de
disputa dintre caracterul laic al statului, care
s-a desprins de biserică, şi cu care biserica
catolică nu a fost de acord. Esenţial de înţe
les este că emolumentul uzului şi cel al uzu
fructului era constituit asupra fondului, dar nu
îi afecta proprietatea şi era supus sub aspec
tul regimu i ui proprietăţi i codului civil austriac
şi Legii Curiei maghiare, şi de fapt nu se
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subiect d e drept ş i titular al proprietăţii,
denumirea lui sugera unde poate să dea
foloasele şi uzufructele.
Aceste Fonduri publice, încă de la înfiinţa
rea lor, erau destinate pentru construcţia de
biserici, case parohiale, case cantorale, şcoli,
cămine, internate, stipendierea de elevi şi
studenţi bursieri, deci utilizări sociale şi reli
gioase necesare serviciului comunităţii unde
funcţionau. Fondurile religionare, de studii şi
de burse nu aveau caracter religios, nu aveau
caracter catolic şi nici nu aparţineau niciunui
alt cult religios. Un exemplu este Hotărârea
împăratului Francisc Iosif, din 29 aprilie 1871,
care a aprobat să se construiască clădirea
Academiei de Drept şi a liceului din Oradea,
pe cheltuielile Fondului de religii, la fel şi
Ministerul de Instrucţie a alocat sumele nece
sare, din Fondul de studii pentru terminarea
liceului din Arad. Liceul a şi fost intabulat pe
acest Fond, el constituind proprietatea statu
lui austro-ungar, care era atunci, şi în privinta
Transilvaniei, provincie inclusă în imperiu.
Distincţia dintre FOND ca entitate juridică, pe
de o parte şi destinaţia sa, ca unul dintre atri
butele sale - folosinţa -, pe de altă parte erau
două lucruri diferite şi distincţia dintre ele se
impune. Se ştie că sarcinile feudale asupra
proprietăţii erau împovărătoare şi mai bine
reflectate, reminiscenţă care s-a transmis prin
evidenţierea uzufructului de tip austriac.
Fondurile publice au fost date în adminis
trare cu scopul de a li se culege uzufructul
diferitelor organizaţii, printre care şi Ordina
riatul Catolic. Î n speţă, din foaia de proprie
tate rezultă că proprietar al imobilului a fost
Fondul public, care a fost dat în administrare
Ordinariatului catolic de rit latin din Alba Iulia.
Aşadar, este de făcut o distincţie între pro
prietarul Fondului public, pe de o parte, şi cel
căruia i s-a dat în administrare, pe de altă
parte; cel care administrează un bun sau cel
care culege foloasele unui bun nu este iden
tic cu însuşi proprietarul. Din chiar cartea fun
ciară rezultă că proprietar este Fondul public
şi că acest Fond rezultă că este administrat de
Ordinariatul catolic de rit latin din Alba Iulia.
Aşadar, din chiar înscrierea de CF rezultă
distincţia dintre proprietar şi cel care îl admi
nistrează, după regulile existente în acel timp,
şi care nu pot să ducă la acceptarea interpre
tării că reclamanta este proprietar. Această
administrare a fost desfiinţată după Consti
tuţia României Mari d i n 1923, ea nu mai
poate fi revendicată, pentn.J că nu poate fi

ţiei pe care o dă dreptul. Chiar şi în celelalte
state, Fondurile rămase sunt ale statului,
nicăieri entităţilor organizatorice ale bisericii
romana-catolice nu li s-a recunoscut acel
drept, singurul loc, în România, unde se
încearcă specularea pe diferenţierile de con
cepţii legislative ale timpului, aflate în evoluţia
lor istorică de sute de ani, şi, de asemenea,
se încearcă a se profita de neclarităţi ale dis
poziţiilor legale în vigoare, privind restituirile
de imobile ce au fost preluate de regimul
comunist şi de ignoranta celor chemaţi să
interpreteze şi să aplice legea.
Natura de drept a acestor fonduri avea ca
subiect de drept titular, Statul ungar, prin
Parlamentul ungar, şi Ministerul de Culte
ungar. Aceste Fonduri au fost persoane juri
dice de-sine-stătătoare, care nu formează
proprietatea nimănui, pentru că ele insele au
fost subiecte de drept, deci nicidecum obiec
te de drept, aşa cum se pretinde. Ordinariatul
catolic era o entitate de administrare şi nu un
subiect de drept, cum ar fi prin asemănare
entitatea organizatorică denumită la orto
docşi Curatoriul, Consiliul bisericesc etc.
După înfăptuirea Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918, Transilvania a revenit la
Patria-mamă, România. Din acel moment,
statul român, care era succesorul statului
ungar asupra bunurilor din proprietatea aces
tuia de pe teritoriul Transilvaniei, devine pro
prietar al acestor bunuri, deci şi al Fondurilor
publice. Mai clar, Statul român, fiind succe
sorul Statului u ngar, ca urmare a unirii
Transilvaniei cu România, Fondul public devi
ne persoană juridică aparţinătoare Statului
român. La acea perioadă, Statul român nu
avea încheiat cu Vaticanul niciun acord refe
ritor la recunoaşterea şi sprijinul acestuia,
dintr-un motiv bine înţeles, pentru că era stat
naţional ortodox, ca religie de stat. Spre
deosebire de Ungaria, care era stat catolic ca
religie de stat, dar aceasta numai până la
pactul dualist din 1867, intervenit între Viena
şi Budapesta. La 1869, cum am arătat, toate
formele de organizare ale Principatului arde
lean au fost desfiinţate, Statul dualist a deve
nit proprietar. Pe principiul succesiunii state
lor, această stare de lucruri este preluată de
Statul român, care devine proprietar pe bunu
rile fostei monarhii dualiste habsburgice, ca
stat succesor.
Ca proprietar al Fondului public, Statul
roman nu avea o conventie de rec:unoaştere,
nici alte tratate de administrare cu Ordinari

vorba de o proprietate, în termenii semnifica-

atu! de rit latin din Alba Iulia, care era altce-
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după regulile de succesiune din dreptul inter
naţional, care reglementează succesiunea
statelor, bunurile publice ale statului pe care
1-a succedat, de altfel consfinţite prin Tratatul
de pace de la Trianon din 1919, care clarifică
raporturile statului român cu statele pe care
le-a succedat şi cu Sfântul Scaun. În instan
ţele internaţionale ale timpului, Statul român
şi-a clarificat problemele, având câştig de
cauză (ex. Procesul Optanţilor unguri).
Din considerentele pe care le-am expus,
rezultă că reclamanta nu este îndreptăţită să
revendice aceste bunuri care fac obiect al
litigiului, nu are calitate procesuală activă
pentru că niciodată nu a avut calitatea de
proprietar. Dintotdeauna, repetăm, proprietar
a fost statul, pentru că aceste Fonduri - per
soane juridice de-sine-stătătoare, au consti
tuit subiecte de drept, este adevărat că după
denunţarea Concordatului s-au contopit cu
însăşi proprietatea de stat, dar aceste Fonduri
erau chiar ale statului. În aceste condiţii, enti
tăţile religioase cunoscute Dioceza Romana
Catolică de la Alba Iulia şi Statusul romana
catolic, încearcă prin intercalare să se conver
tească în proprietare ale Fondurilor, care fon
duri nu au fost niciodată ale lor. Nu se poate
pune semnul egalităţii şi nu există identitate
şi nici posibilitatea de suprapunere a Statului
român, ca proprietar al Fondului, acesta din
urmă persoană juridică asimilată după legi
slaţia timpului ca publică, pe de o parte, cu
statul catolic sau Dioceza Romana-Catolică de
la Alba Iulia, pe de altă parte. Numai dacă,
prin absurd, am denunţa principiile proprie
tăţii şi ale dreptului, considerând că ridicând
crucea am acoperi o strâmbătate şi sub
semnul acesteia am participa la un rapt, cum
se vede că doreşte cu obstinaţie Biserica
Catolică.
Drept urmare, constatăm că, niciodată,
Fondul public, chiar dacă a avut destinaţia de
a fi utilizat în scopuri filantropice pentru că se
referea la uzufructele şi foloasele aduse şi
nicidecum proprietatea, şi chiar religioase ca
persoană juridică, nu a avut ca proprietar
biserica catolică, ci dimpotrivă, statele care
au guvernat teritoriul pe care se găseau
Fondurile. Pentru a putea produce dovezi în

va decât Consiliul Diocezei de rit latin din Alba
Iulia, care are un statut propriu14,
Statul român şi-a reglementat parţial
raporturile cu Sfântul Scaun (Vaticanul) prin
Concordatul din 10 mai 1927, la insistenţele
regelui Ferdinand, care s-a născut catolic şi a
cerut pe patul de moarte ca România să îşi
reglementeze chestiunile de natură religioasă
şi dogmatică cu Vaticanul. Prin Concordat,
însă, nu s-au clarificat aspectele de proprieta
te şi bunuri în sensul pretins de reclamant, de
altfel Concordatul nu a fost ratificat de
Parlamentul României, ci numai discutat şi
luat la cunoştinţă, în anul 1929. Concordatul
nici nu şi-a propus şi nici nu a avut obiect de
a stinge o chestiune litigioasă privind fonduri
le, el echivala mai mult, cu un protocol politic
contemporan zilelor noastre.
Prin Acordul referitor la interpretarea art.
IX din Concordat, intervenit în anul 1932, au
fost rezolvate raporturile dintre Statul român
şi Vatican. Important de semnalat este împre
jurarea că Fondurile publice au rămas, în con
tinuare, persoane juridice şi că au urmat să
fie administrate şi utilizate veniturile pentru
scopurile trecute în actele statutare ale
Fondurilor publice, de regulă date uzufructuri
şi folosinţe în scopuri filantropice, cu actuali
zarea destinaţiilor după particularităţile şi
evoluţia Statului român.
Statul român, ulterior, emite Decretul nr.
151/1948, prin care sunt denunţate Concor
datul, acordurile şi convenţiunile ulterioare, şi
abrogate dispoziţiile parţiale de ratificare. În
privinţa Fondurilor publice nu îşi schimbă cu
nimic regimul de proprietate, rămân în conti
nuare ale statului, aşa cum au fost în Ungaria
istorică şi dualistă, apoi România de după
Unire şi Statul Român devenit republică după
1948, în succesiune firească. Nu a fost emis
niciun decret de naţionalizare, pentru bunul
motiv că nu era cazul să naţionalizeze în
favoarea statului român ceea ce acesta avea
deja in proprietate. Denunţarea concordatului
produce efectele specifice denunţării tratate
lor pentru că este un act de drept internaţio
nal şi are la origine principiul suveranităţii
Statului român. Din această perspectivă,
Decretul de denuntare a concordatului nu
poate fi asimilat unui act normativ abuziv a l
statului comunist.
Cert este că, atât la înfiinţarea lor, cât şi pe

legătură cu Fondul, se impune ca entităţile
din cadrul B isericii catolice (Vaticanul) să
prezinte Statutul acestuia, documentele de
înfiinţare, ceea ce ar fi i mposi bi l În ceea ce
priveşte însăşi statul, el a creat şi a acordat
persona l itate juri dică acestor Fonduri prin
norme juridice, ceea ce, in concepţia asim il a

parcursul evoluţiei Istorice, aceste Fonduri au
fost laice, au aparti n ut succesiv statului hab
sburgic, statului austro unga r, statului ungar
şi statului român, acesta din u rmă prel uând

.

-

-
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Problematica - istorică şi juridică - a restituirii marilor proprietăţi imobiliare . . .
tă pe care o dăm astăzi Fondurilor publice ar
fi de persoane juridice, oricum şi in toate
situaţiile aparţinătoare statului, înfiinţate prin
lege. Toate statele rezultate din monarhia
habsburgică dau această interpretare Fondu
rilor publice. Încercările speculative, profitând
de legislaţiile suprapuse şi succesive ale sta
telor, de a da o interpretare canonică acestor
drepturi, sunt lipsite de consistenţă juridică,
pentru că raporturi juridice şi pretenţii de
acest gen, cu origini în epoca feudală, nu mai
sunt de actualitate, fiind depăşite de forţa
lucrurilor şi de evenimentele istorice.
Constituie o pretenţie căzută în desuetudine,
pentru că la originea lor Fondurile au avut
rânduieli şi reorganizări feudale, menţinute o
perioadă în istoria modernă, dar care sunt
inacceptabile ca sarcini şi poveri ale regle
mentărilor codificărilor moderne, care nu le
mai recunosc în prezent, nici asupra pretenţii
lor pe care le-ar putea avea, eventual, în pri
vinţa foloaselor. Cu atât mai mult, nu se pot
emite pretenţii de proprietate, că am împovă
ra proprietatea cu cunoscutele sarcini feudale
cum sunt: embaticul, emfiteuza şi besmenul,
care apăsau asupra proprietăţii şi numai o
concepţie retrogradă le mai poate concepe.
Legislaţiile moderne, începând cu codificările
secolului al XIX-lea le-a abandonat, dar sur
prinzător, acest cult, după canaane percepute
retrograd, încearcă să le aducă în actualitate,
fără o argumentare şi dovezi in materia
revendicării acceptate cu atâta largheţe de
legiuitorul român, lipsit de premise legislative
şi de o analiză a implicaţiilor retrograde
pentru întreaga societate.
În concluzie, nu se poate pune problema
de fost proprietar al reclamantei, care este o
condiţie de retrocedare a bunurilor imobile,
deoarece această calitate de adevărat pro
prietar a avut-o dintotdeauna statul, mai întâi
Statul habsburgic, care le-a înfiinţat în tot
Imperiul, după 1867 Statul ungar, sub coroa
na Regatului său până la 1918; iar după 1918
Statul român, ca succesor de state, din pre-

luarea Transilvaniei şi destrămarea imperiului,
Tratatul de la Trianon şi institutionalizarea
prin Constituţia de la 1923. Ceea ce a preluat
apoi statul socialist, după 1945, este efectul
unei evoluţii fireşti şi nu are loc în acest
domeniu niciun act sau măsură abuzivă, iar o
naţionalizare nu ar fi avut efect. În concluzia
acestei ample şi poate repetate argumentări
rezidă că "Fondurile publice" sunt persoane
juridice etatice pentru că :
- Bunurile donate de regi sau alţi cârmui
tori de stat de-a lungul timpului, care au fost
de fapt fundaţii, ce au la origine iniţiativa unei
autorităţi publice a timpului pentru îndepli
nirea unei funcţii de utilitate publică în
concepţia respectivelor vremuri.
- "Fondurile publice" sunt o creaţie etatică,
întâi a Statului habsburgic, apoi a Statului
ungar (până la 1918), aveau caracter public,
de interes general. Rezultă de aici că şi după
Unirea Transilvaniei cu România (1918) şi
recunoaşterea prin Tratatul de la Trianon
(1919) numai Statul român este juridic în
drept să dispună de prerogativele dreptului
de proprietate asupra bunurilor ce au apar
ţinut, după Marea Unire, acelor fonduri, ca
entităţi cu personalitate juridică.
Concluzia care se desprinde acestei părţi a
lucrării este că :
- Bunurile donate de regi şi principi au dus
la crearea acelor "FONDURI" şi că sunt
similare fundaţiilor din zilele noastre, iniţiate
de autorităţi publice şi pentru îndeplinirea
unor destinaţii de utilitate publică;
- Fondurile sunt o creaţie a statului, au
caracter public, de unde rezultă că în prezent
Statul român este proprietar şi are prerogati
vele dreptului de proprietate. Prin succesiu
nea statelor, preluând în compunerea lui
Transilvania, Statului român, aşa cum a fost
obligat să suporte datoriile, i s-au transmis,
prin consfinţirea Tratatului de la Trianon din
1919, dreptul şi asupra bunurilor fondate de
Statul ungar căruia i-a succedat.
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PERSPECTIVA PERSONALA ASU PRA OPEREI LUI
ROMULUS CIOFLEC, LA CEAS ANIVERSAR
Dr. Luminita CORNEA

Cuvinte cheie: scriitor, Romulus Cioflec, Araci, judeţul COvasna
Key words: writer, Romu/us Cioflec, Araci, Covasna county
Abstract

The author offers a subjective presentation of the work of writer Romulus Cioflec, focusing on the novels Vârtejul, Pe
ur m el e destinului, Boierul, on the writi n gs considered to be travel joumals Pe urmele Basarabiei, Cutreierând Spania and
Sub soarele polar, and on the plays Moarte cu bocluc, Cupa Domeniilor and Răspântia. The article explores the charac
ters, their dialogue and a few significant fragments of other works. The author condudes that love is the dominant recur
ring theme in the books of Romulus Cioflec. It is the feeling that seems to connect the writer to the reader. Love enli
ghtens and embellishes the soul. The author addresses an open invitation for everyone to read, specifically the books
of Romulus Cioflec.

Aflându-te în incinta unui muzeu memorial
al unui scriitor, e firesc să afli şi să vezi că cele
mai multe exponate din muzeu sunt cărţile.
Cărtile deschid întotdeauna noi orizonturi
sufl�tului nostru. Chiar şi atunci când toate
uşile par închise. Par, deoarece lectura
reprezintă încă un mod la fel de plăcut de
petrecere a timpului liber precum internetul,
cinematograful, televizorul.
Încă de la înfiinţarea casei memoriale
"
Romulus
Cioflec (1998), am organizat prin
"
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni,
pentru elevi, în principal, dar nu numai, multe
evenimente literare pentru stimularea
gustului pentru lectură, pentru cultivarea
interesului de a afla şi de a se informa. De ce
nu şi pentru stimularea dezvoltlirii personale,
prin cunoaşterea lumii şi prin autocunoaştere?
La împlinirea a 130 de ani de la naşterea
scriitorului Romulus Cioflec ( 1 aprilie 1882 13 noiembrie1955), încercăm să stabilim o
corelaţie între operele lui şi ... sufletul nostru
de cititor. Putem realiza aceasta doar prin
lectura operei scriitorului. Creaţia lui Romulus
Cioflec este tentantă prin varietate, de aceea
întâmpini unele Adificultăţi în a face o alegere
pentru lectură. !ţi pui firesc întrebarea: cu ce
să încep?
Impresionată fiind de Premiul "Ion Heliade
Rădulescu " al Academiei Române, pe care
scriitorul l-a primit, în 1938, la propunerea lui
Mihail Sadoveanu, pentru romanul Vârtejul,
încep cu acest roman. Păşesc în satul Târna,
aflat pe malul Oltului, cunosc sătenii şi admir

Mitrea Căuş. Mă transform o dată cu el? Nu
ştiu, dar sufăr şi mă bucur împreună cu el.
Uneori nu reuşesc să-I înţeleg. Mă întreb,
citind mereu, ce se va întâmpla. Va reuşi
Mitrea Căuş să se îmbogăţească prin contrabanda cu acei cai? cam necurat lucru. Mă
întristează nenorocul lui şi îmi vin în minte
personaje din opera lui Slavici. Destinul ...
Acţiunea romanului Boierul mă duce de
cealaltă parte a Carpaţilor, dar este imposibil
să nu observi, ca şi cititor al acestui roman,
că Vasile Stan, fiul lui Florea Stan, cel ucis
chiar în mijlocul satului de către oamenii
"
"boierului , aparţine aceleiaşi structuri tipologice (în sens larg) din care face parte Mitrea
Căuş. Încercarea sa de a obţine dreptate prin
justiţie este precară şi, întrucâtva, chiar el
pare a intui inutilitatea gestului său. Drept
care, Vasile Stan îşi va face singur dreptate,
devenind - ca şi Mitrea Căuş - un proscris,
silit a fugi din sat. Îmi amintesc de un personaj din nuvelistica sadoveniană ...
Pe urmele destinului? Un roman-document
care mă conduce pe mine ca şi cititor în locuri
atât de îndepărtate de meleagurile molcome
ale Oltului în curgerea sa de la curbura
Carpaţilor. Mă simt solidară cu familia
Costache Cimbrişor, care, pentru a fi în
siguranţă, este nevoită să-şi părăsească satul
Ariniş. Destinul îi duce pe membrii familiei
Cimbrişor până departe în Siberia, în locuri
străine, cu oameni noi, conştienţi fiind de
condiţia lor de refugiaţi. Admir curajul lor.
Roman de 800 de pagini în prima ediţie!
Citesc ediţia a doua, 500 şi ceva de pagini. Ca
la vârsta adolescenţei, răsfoiesc pagi ni le şi
trag cu ochiul la modul în ca re se sfârşeşte
romanul. Nu pa r a fi surp rinsă. Imi place. În

prietenia fraţilor de cruce Mltrea Căuş şi Ghiţă
Haidamai. Sunt curioas� de evoluţia acesteia.
Citesc şi trăiesc framântările sufletesti ale lui

A
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în Petrograd, unde "marea stradă geme,

concordanţă cu sufletul meu. Familia
Cimbrişor se reintoarce în Arinişul lor drag.
Bucuria reintoarcerii, dar şi tristeţea pierderii
a doi dintre copii. Copleşită, întorc ultima filă
a cărţii. Constat, iarăşi ca un cititor oarecare,
că ajungem să devenim parte a lumii de
acolo, din carte. Sufletul îţi rămâne multă
vreme prins între file. Admir coperta exteri
oară - peisaj idilic - a primei ediţii din Pe

huieşte de strigăte, de ţipete, de invective, de
indemnuri, de frânturi de discursuri (...).
Straie pitoreşti din nordul şi răsăritul geros
Împestriţează masa În tot mai vie mişcare, cu
cuşmele ei flocoase, uriaşe ori Înfundate cu
catifea ori cu marginile Întoarse - cu cojoace
lungi, mantale blănite cu făşie brumărie la
Încheieturi, cisme de iuft şi chiar cu banale
paltoane europene aşa de nepotrivite pentru
drama ce se incheagă'{p. 181). Imi plac mai

urmele destinului. O goană În jur de sine
Însuşi. Nu se poate să nu remarci, în partea

de jos a paginii, numele editurii: Remus
Cioflec (vărul scriitorului), o editură cu librărie
cunoscută şi apreciată în perioada interbelică.
Am în faţă Cutreierând Spania şi Sub
soarele polar. Alt registru stilistic. Locul nara
toruiui obiectiv din romane este luat de eul
naratorial, devenit personaj. Un personaj
cheie. Parcă îmi place mai mult. Citesc şi
călătoresc in compania lui Romulus Cioflec si
a soţiei sale. În Spania, prin lectura volumulu i

mult paginile cuprinzând evocarea Chişinăului
din acei ani atât de fierbinti. Mă entuzias
mează atmosfera de la Cuvint moldovenesc.
Parcă văd cum într-o duminică dimineaţă, la
Florii, pe uşa redacţiei intră " un preot tânăr

de statură mijlocie, cu un cioc blond-roşcat,
cu ochii şi mişcările vii, cu privire prietenoasă,
atentă şi cu distincţie În felul de a se
prezenta. Grăieşte o prea frumoasă moldove
nească, in vorbe alese dar necăutate,
nestricată nici de influenţa rusească, nici de
exagerările noastre neologiste neolatine. cam
aşa cum va fi grăit Creangă şi alţi cărturari
moldoveni acum o jumătate de veac şi mai
bine: părintele Alexei Mateevici, poetul cel
mai preţuit şi mai iubit al basarabeni/ar"

Cutreierând Spania. Impresii de călătorie,
admir vestigiile istoriei antice şi mă mândresc
cu originea mea latină. Mă sperie şi pe mine
uluitorul spectacol al coridei. Î nţeleg starea
sufletească a naratorului care-şi aminteşte în
amănunt scene penibile din copilărie legate
de sacrificarea porcului de Crăciun ori de
tăierea cu mare greutate a unei găini, la
rugăminţile mamei.

(p.224).
Romulus Cioflec - dramaturg ! Piese de
teatru. Altceva! Titlul Moarte cu bocluc parcă
mă indispune, dar, citind, mă simt alături de
elevul Popescu D. Gheorghe şi parti�ip,
zâmbind, la peripeţiile prin care trece. Imi
imaginez uşor, deoarece am văzut-o,
impunătoarea clădire a Şcolii Normale "Carol
1" din Câmpulug Muscel. Evocarea vieţii de
şcoală şi de internat de la începutul secolului
al XX-lea îmi trezeşte nostalgii. Acum nu mai
este aşa, dar bunicii şi străbunicii noştri au
făcut şcoală.
Prin lectura comediei Cupa Domeniilor te
transpui în societatea contemporană scriito
rului, in perioada interbelică. Comportarea lui
Cezar Balaban, Director general în Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor, te determină să te
gândeşti la atitudini ale oamenilor politici de
astăzi. Să afirmăm că societatea românească
nu s-a schimbat sau că Romulus Cioflec este
contemporanul nostru?! Citesc în manuscris
altă comedie, Răspântia. Atmosferă asemă

Sub soarele polar. Impresii şi peripeţii din
voiajul unor salvaţi de la naufragiu de
spărgătorul Krasin! Citesc cu sentimentul că
generaţia mea nu ştie că este norocoasă. De
ce? Poate să-şi i magineze, prin lectura
aceasta, meleagurile îngheţate, fiordurile
Norvegiei, botezul de la Cercul Polar etc.

� Voiaj de turişti prin Jocuri neumblate"!

Impreună cu cei patru români aflaţi pe vasul
de croazieră Monte Cervantes, alături de
1680 de pasageri de mai multe naţionalităţi
(Doamne, ce multiculturalitate!) trăieşti senti
mente contradictorii. Admir peisajul evocat.
Mirificele tablouri mă tulbură. Î mi amintesc
de creaţia unui pictor celebru, trezindu-mi
numaidecât interesul. Urmăresc pe hartă
traseul. Continui lectura. Sunt alături şi de
deznădejdea turiştilor puşi în faţa naufragiu
lui. Efort, chiar sacrificiu pentru salvare. Ce
lume se deschide în faţa cititorulu i ! E necesar
s-a vezi şi s-a simţi.

nătoare. Tnt perioada interbelică. Aceleaşi
metehne, aceleaşi comportamente ale oame
nilor politici, de data aceasta. Nu mă mir. De
ce aş face-o? Mai bine spun împreună cu per
sonajul lui Romulus Ciotlec că politica româ
nească se afl� la o răspântie. Dar pâ n ă când?

Basarabiei . note şi
impresii din revoluţia
rusc;;�scă trăiesc
revoluţia de la Petrograd şi pa rti ci p la
Citind

Pe

urmele

.

.

schi m bările unei Basarabil aflată la răscruce.
Prin lectură, m� inchipui în ,,sto/iţa nelini$tită;�
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Perspectivă personală asupra operei lui Romulus Cioflec, la ceas aniversar
Citindu-i cărţile, constaţi că lumea operei
lui Romulus Cioflec reprezintă o lume în care
cititorul este primit cu căldură şi cu dragoste.
Cu dragoste de om şi de ţară. Pretutindeni
unde se află, în torida Spanie ori în îngheţatul
Pol, Romulus Cioflec se gândea la meleagurile
natale, realizând corelaţii cu oameni, cu
peisaje, cu diferite întâmplări, evocându-le.

Niciodată acestea nu sunt acuzatoare, ci doar,
uneori, umbrite de i ronie. Explicaţia?
Dragostea. Dragostea este pretuti ndeni
prezentă în filele dirţilor lui Romulus Cioflec.
Este sentimentul care pare să-I lege pe autor
de cititor. Este sentimentul care luminează şi
înfrumuseţează sufletul.
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NEVOIA DE CULTURĂ, ÎNTRE AŞTEPTĂRI ŞI ÎMPLIN IRI.
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Resume
Le travail est structure en trois parties qui presentent :

1. Premise d'etude - la situation de l'enseignement roumain, qui met !'accent sur l'integration des jeunes sur un mar
che international de travail, en ignorant l'as.c;imilation des connaissances sur (en ce qui concerne) la culture et la civili
sation nationale, et qui determine de prendre position afin de fournir ( d' offrir ) aux eleves l'acces aux connaissances
sur le tresar de spiritualite roumaine.
2. La description du projet international « Euromythes » , ou les eleves du College National « Mihai Viteazul >> de
Sfantu Gheorghe (Saint Georges) participent de l'annee scolaire 2009 - 2010 . Ayant comme titre « Mythes et legendes
des peuples. Les racines nous parlent » (" Mythes , contes et legendes : nos racines nous parlent » ) , le projet offre
aux eleves la possibilite ( l'occasion) de se documenter dans le domaine de la propre culture, en faisant une analyse
comparative avec d'autres cultures europeennes, en vue de decouvrir les elements communs et aussi ceux qui indivi
dualisent la culture nationale.L'evaluation realisee par les collegues d' Italie et de Belgique concemant la contribution de
la Roumanie au developpement de ce projet, aussi bien que nos appredatlons en ce qui regarde 11mpact sur les jeunes
impliques dans l'activite de la recherche.
3. La condusion de cet c:euvre c'est qu'une telle activite parascolaire est benefique pour la formation des jeunes, en
ayant le râie de contribuer a une meilleure promotion de 11mage de la Roumanie a 1' etranger.

Premisă de studiu
1. Şcoala românească trece printr-un
proces de transformare care obligă la aban
donarea metodelor tradiţionale în favoarea
celor moderne, cu scopul de a permite
integrarea tinerilor în spaţiul internaţional,
adeseori în detrimentul cunoaşterii propriei
culturi
2. Mijloacele mass-media sunt dominate de
false valori, promovează falşi idoli
3. Proiectele culturale de promovare a
culturii naţionale nu se bucură de susţinere
financiară, ceea ce îngreunează demersul
educaţional al respectului faţă de cultură

Analiză
Condiţiile globaliză rii au impus şi in
România o reevaluare a poziţiei ţării în con
textul noilor politici internaţionale, din dorinţa
de a se evita fenomenul de deznaţionalizare
care ameninţă statele mici, lipsite de forţa
economică ce le asigură garantul supra
vieţuirii. Pretextul scoaterii din ,,starea de
Înapoiere " a ţării din fostul bloc comunist est
european, poate genera pierderea identităţii
naţionale, ig norâ nd u-se moştenirea culturală
bogată şi istoria naţi o na l � ce i-au trasat

individualitatea distinctă.

Este binecunoscut faptul că, in România
postdecembristă, tendinţele sunt de generali
zare a unei culturi facile de tip consumist,
vizând transformare ţării in piaţă de desfa
cere a mărfurilor aduse din afară, inclusiv în
ceea ce priveşte produsul cultural.
Programele de televiziune - comercială sau
nu- promovează kitsch-ul şi nonvaloarea,
oferind o paletă bogată a emisiunilor lucrate
după format străin, ele fiind în fapt modalităţi
de eliminare a profesionalismului şi de propa
gare a amatorismului. Limba română literară
a fost înlocuită cu limbajul străzii, programele
culturale de calitate sunt puţine, transmise o
dată pe săptămână, uneori la ore imposibile,
cu scopul de a nu fi urmărite de către
publicul larg. Doar cei care au beneficiat de
reperele culturale oferite chiar de televiziune,
mai pot şti să caute emisiuni cu tradiţie,
precum : Profesioniştii, Atlas cultural, Tele
enciclopedia, Tezaur folcloric, ori cele care se
dau în reluare, precum Spectacolul lumii, a lui
Ioan Grigorescu şi Ora de operă a Luminiţei
Constantinescu. Dacă mai adăugăm La por
ţile ceriului, a lui Grigore Leşe, alcătuim o
listă modestă, dar preţioasă, a unor emisiuni
cu valoare culturală certă.
Acestea se pierd în vâltoarea pseudo
divertismentul u i , a pseudodezbaterilor, a
pseudo cu ltu ri i reprezentate de i m itatorii
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tabil, uşor manevrabil, lipsit de sentimentul
apartenenţei la o cultură şi istorie proprie, apt
pentru a deveni un specialist universal
valabil, fără patrie, fără cultură proprie, fără
rădăcini.
În contextul globalizării, România nu este
singura ţară care constată pierderea rădăci
nilor culturale. Chiar şi în statele europene cu
civilizaţie avansată, procesul de erodare a
culturii naţionale a devenit pernicios, de
aceea intelectualii au apelat la soluţii recupe
ratorii, oferite de mijloacele moderne de
comunicare. O astfel de modalitate ne este
oferită de proiectele internaţionale, care
permit colaborarea între şcoli, asigurând
posibilitatea dialogului cultural multinaţional.
Î n anul şcolar 2009-2010, răspunzând
invitaţiei făcute de praf. Doina Dobrean din
Subcetate, judeţul Harghita, am înscris
şcoala noastră la un proiect eTwinning
Comenius, coordonat de praf. Andre Simon
din Belgia. Tema proiectului a fost: "Mituri şi

muzicii populare şi promotorii muzicii aşa-zis
"tinere". Manele, un veritabil flagel, cu
limbajul agramat - obscen şi schematismul
tematic, emisiunile de divertisment promo
vate de televiziunile comerciale vizează
formarea unui public agramat, cultivând o
formă grosolană de umor, vulgară şi violentă,
extrem de nocivă pentru cei care-şi fac
"educaţia culturală " la televizor.
Cultura română autentică şi valoroasă a
fost înlocuită de imitaţii ieftine ale produselor
de import, considerate, în viziunea redactori
"
lor de programe, o expresie a "emancipării
poporului român. S-a anulat apriori ideea de
originalitate, ignorându-se imensul potenţial
creativ al românilor. Se fac eforturi de
minimalizare şi anihilare a culturii naţionale
chiar şi prin mijloacele oferite de stat pentru
educaţia tinerilor.
Reducerea drastică a bugetului alocat
pentru cultură, care a dus la desfiinţarea
multor instituţii culturale, împiedicând accesul
firesc al publicului tânăr la arta valoroasă, dar
şi modificările periodice din programa de
învăţământ, sub pretextul "descongestionării
materiei'� reprezintă doar câteva exemple ale
fenomenului ce ameninţă cultura română.
În şcoală, orele de limba engleză au ajuns să
depăşească numeric orele de limba română şi
beneficiază de 4 ore/săptămână la gimnaziu,
mergând până la 6 ore/săptămână la liceu.
Ca şi limba română, se studiază încă din
clasele primare.
Un fenomen paradoxal este faptul că elevii
de gimnaziu şi liceu au posibilitatea de a
cunoaşte cultura şi civilizaţia britanică şi ame
ricană, fiind privaţi de cunoştinţele necesare
în domeniul propriei culturi. Sărbătoresc cu
entuziasm Haloweenul şi Valentines'day, dar
în programa lor de studiu, în cunoştinţele ori
în preocupările lor, nu există elementare
noţiuni de cultură şi civilizaţie românească.
Cei mai mulţi elevi ajung să se dezică de
valorile naţionale şi să considere cultura
română o formă a înapoierii şi a primitivis
mului. Imensul rezervor de spiritualitate
conţinut de aceasta este ignorat cu bună
ştiinţă.
De ani de zile, asistăm neputincioşi la acest
fenomen îngrijorător, care scoate limba
română şi limba latină din

legende ale popoarelor. Rădăcini comune
indo-europene. Rădăcinile ne vorbesc'�
acesta având scopul de a evidenţia trăsă
turile distinctive ale culturii naţionale, în
contextul european, subliniind contribuţia
fiecărei ţări la alcătuirea patrimoniului univer
sal. În proiect s-au înscris şapte ţări: Belgia,
coordonator principal, Franţa, Italia Grecia,
Spania, Norvegia şi România. Fiecare ţară a
participat cu una1 până la trei şcoli, folosind
franceza ca limbă de comunicare.
Lucrările proiectului au fost publicate pe un
site, cu adresa : https://sites.google.com/
site/euromythes/home, fiind grupate după
criteriile Tradiţii şi sărbători, Mituri şi legende,
Noi şi şcolile noastre, cu arhiva ordonată
cronologic, pe fiecare an şcolar de activitate.
În decurs de trei ani, cele două şcoli din
România au publicat 24 de lucrări importante,
dintre care amintim: Miturile fundamentale

ale literaturii române, Motivul zburătoru/ui În
lirica lui I.H.Rădulescu şi Mihai Eminescu,
Legenda Maramureşului (după cartea
Legenda Cingalăului, de Ioan Bilţiu-Dăncuş)
şi Căluşu/ oltenesc, obiceiuri de Rusa/ii,
Maramureş, veche vatră de cultură şi civiliza
ţie românească şi filmul Maramureş, un ţinut
legendar (postat pe You Tube), Tradiţii de
iarnă la români, Mituri române şi universale În
,_Baltagul" de Mihail Sadoveanu, Obiceiuri de
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Sfântul
Andrei, creştin�torul românilor etc.
All:ituri de şcoala din Subcetate, am reuşit
să punem în va l oa re o parte a tezaurului

programa de

studiu, înlocuindu-le cu varii discipline, sub
pretextul de a permite "o integrare mai uşoa
r� a tinerilor " pe piaţa muncii. Nu însă in
România. Portretul-robot al tânărului absol
vent poate arăta un ins neutru, uşor adap288
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Nevoia de cultură intre aşteptări şi impliniri. Cultură şi educaţie românească ...
cultural românesc de o frumuseţe şi bogăţie
incontestabilă. Comenta riile realizate de
partenerii de proiect au evidenţiat, de fiecare
dată - nu doar seriozitatea şi profesionalismul
profesorilor coordonatori din România, ci şi
marele potenţial cultural al românilor pe care
I-au descoperit, graţie proiectului, ajungând
să îl aprecieze şi să îl respecte. Fiecare
material trimis de noi a fost un impuls valoros
şi pentru colegii noştri, care s-au simţit
obligaţi la o replică pe măsură.
Dacă iniţial aprecierile colegilor străini se
limitau la forme de exprimare a curtoaziei,
insistându-se pe entuziasmul nostru funciar,
ulterior s-a oficializat tendinţa ca România să
dea tonul temelor de dialog, în raport cu
bogăţia culturii române pe care colegii au
descoperit-o cu încântare. Prietenia şi
preţuirea lor, rezultat implicit al respectului
faţă de valorile culturale româneşti, transpar
în mesajele trimise. Aceştia au reacţionat
exemplar la refuzul agenţiei române de a
aproba finanţarea proiectului cultural,
pretextând "lipsa fondurilor'� Colegii străini
s-au mobilzat, căutând soluţii de a ne păstra
în echipa lor, oferindu-ne posibilitatea de a ne
întâlni pentru a face împreună evaluarea
proiectului (noiembrie-decembrie 2 0 1 1 ,
Belgia). Citez câteva dintre mesaje :

Mes cheres amies,
Ravie de vous lire et d'apprendre de votre
cu/ture si riche et interessante. Je vais
presenter votre document a notre groupe de
"e-twinners" des qu'il me sera possible et on
vous donnera nos avis.
Merci pour vos felicitations, vous etes de
vraies amies. Je suis tres desolee de /'avis de
votre agence, mais, comme on ne vous a pas
donne d'opportunite de nous rejoindre, nous
avans essaye de vous faire parteger tous nas
moments de rencontre.
Au cours de la derniere reunion, ou j'allais
planifier avec mes collegues les activites a
realiser pour la rencontre du mois de mars, et
en modalite eTwinning, tout en vous propo
sant le sujet de «le mythe et le ritue/ dans la
danse».
Je trouve �a tres interessant car an pour
rait presenter les rituels dans nos «Taranta»
et «Tarantella et les comparer avec la danse
grecque de Zorba (le syrtaki) et la danse
roumaine que vous nous avez deja presentee
(Le kelouch --că/uşul oltenesc).
Bien sur, on demandera a nos eleves de
presenter la danse en /angue fran�aise, mais,
on pourrait creer un moment de collabo
ration en Jangue anglaise avec les amies
roumaines et grecque. Si j'ai bien compris
Kyriaki m 'a vais demande de continuer la
collaboration en Jangue franţaise mais, avec
une collegue d'anglais, et en Roumanie, si je
ne me trompe pas la col/egue Maria, elle
aussi est une praf de langue anglaise.
Ma collegue de J'anglaise voudrait elargir
dans le cadre du projet Comenius et le projet
eTwinning ses collaborations internationa/es
et nous, nous en pourrions beneficier avec
une plus large diffusion de nos activites.

Cheres Maria, Nina, et tous les autres amis
de Roumanie,
Je ne peux que m 'associer a Filomena pour
vous dire a quel point nous vous sommes
attaches ma/gre la distance et les difficultes.
La semaine prochaine, lors de notre
rencontre Comenius a Ercolano, nous
mettrons au point plus precisement notre
mode de travail et la maniere dant nous vous
integrerons dans notre equipe. Dans
Comenius, nous avans des obligations
precises, mais aussi des Jibertes, dant nous
comptons bien user au maximum avec vous.
Chacune de vos contributions est un
hymne a votre pays, que manifestement vous
aimez beaucoup: votre enthousiasme est
contagieux, et nous pousse en avant. Bravo,
et a bientât.

â tous les amis etwinning

Qu'en pensez- vous?

A bientât amicalement,
Filomena Gamen (04 nov.2010)
Elevii înscrişi la proiect, au fost cuceriţi de
varietatea şi originalitatea culturii noastre
populare. Au lucrat cu entuziasm la partea de
documentare şi de traducere în limba france
ză, singurul lor regret fiind doar faptul că nu
există manuale care să le prezinte, în limba

Andre Simon (22 oct.201 0)

română, cultura şi civilizaţia naţională, că nu
au alocate, in programa de studiu, ore dedi
cate studieril propriei culturi.
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Cultura română, privită prin prisma acestui
proiect, a trezit însă şi multă admiraţie, iar
aceasta ne-a obligat să o studiem în conti
nuare, cu interes sporit. Anul şcolar 20122013 a marcat începutul unui nou proiect
internaţional, intitulat «Multiculturalitate În
spaţiul european. Oglinzi paralele - Europa de
ieri şi de azi», în care profesori fondatori sunt
Filomena Gamen din Italia şi subsemnata. La
proiect participă 14 profesori din şapte ţări:
Italia, Spania, Grecia, Portugalia, Polonia,
Franţa şi România. Partenerul nostru din
România este de data aceasta Şcoala
Gimnazială "Hadrian
Daicoviciu" din
Orăştioara de Sus, care contribuie cu lucrări
pe teme de istorie şi folclor. Elevii noştri
sunt implicaţi in actul de cercetare ştiinţifică,
dar şi acela al culegerii de folclor din propria
zonă, putând contribui direct la conservarea
şi valorificarea patrimoniului cultural-istoric al
zonei carpaţilor de Curbură.
Devenind conştienţi de valoarea propriei
culturi, tinerii au descoperit modalitatea
optimă de a promova o imagine favorabilă a
ţării, folosind mijlocul cel mai eficace- cultura
natională, pe post de ambasador.

Proiectul acesta internaţional a devenit,
pentru elevii noştri, o poartă deschisă spre
spaţiul european, pe care ei au intrat înveş
mântaţi în frumuseţea tradiţiilor şi culturii
populare româneşti, ceea ce i-a făcut să fie
mândri de originile lor. În cartea de evaluare
a proiectului, apărută în luna mai 2012, la
Editura El Torro din Napoli, noi figurăm cu
şase lucrări, patru ale Colegiului Naţional
"Mihai Viteazul" şi două ale Grupului Şcolar
"
"Miron Cristea din Subcetate, într-un raport
echitabil care a recunoscut munca şcolii
româneşti.
Aşadar, în contextul globalizării, o cale de a
salva cultura proprie a fost implicarea elevilor
în astfel de proiecte culturale care permit - nu
doar socializarea, încheierea de prietenii,
posibilitatea de a face excursii în străinătate,
ci au oferit avantajul minunat de a conferi
culturii naţionale DREPTUL DE A ACCEDE LA
UNIVERSALITATE, făcând-o cunoscută ţărilor
din Europa. Principalul atu 1-a reprezentat
prietenia care a fundamentat dialogul
cultural, faptul că toţi tinerii au fost implicaţi
într-un act de cercetare ştiinţifică, manifes
tând respectul implicit fată de culturile
celorlalte popoare.
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DATORIA CA SENS AL EXISTENŢEI U MANE
Dr. Elena COBIANU
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Abstract

The author stated that the question of duty has permanently accompanied human condition and reflection upon it.
Reviewing different perspectives, one highlights that duty, generally speaking, designates man's obligations to society.
Depending on each historic time and on perspectives, it has different priorities. Duty is an issue intrinsic te social stan
dards, belonging to the ethic norms of human existence.

Într-o lume care se schimbă într-un ritm
necunoscut anterior, traversată de o criză
majoră - economică, financiară, socială şi
morală - de cataclisme naturale, o lume a ris
curilor nemaiîntâlnite, care pierzând-şi buso
la, pare că se îndreaptă spre nicăieri, este tot
mai dificil să vorbim despre datorie şi despre
sensul existenţei umane. Probleme vechi care
iau forme noi, probleme noi, necunoscute
anterior, în viaţa de zi cu zi, ca şi în context
global, pun omul contemporan în faţa unui
tablou, care îl lasă buimac. Încotro să se
îndrepte?
Cunoscuta, de acum, mişcare globală a
mărfurilor, a capitalurilor şi a oamenilor deter
mină transformări profunde în spaţiul valori
lor: ceea ce ne-a călăuzit viaţa până nu de
mult, astăzi, într-o epocă numită postmoder
nă, nu ar mai avea actualitate. Apar idei noi
şi teoreticieni ai lor, care schimbă peisajul
axiologic. Ne referim, bunăoară, la datorie.
Teoreticianul Gilles Lipovetsky, caracterizat de
sociologul englez, Zygmunt Bauman, un bard
de seamă al «eliberării postmoderne», autor
al Erei vidului şi al Imperiului efemerului, dar
şi al lucrării Le crepuscule du devoir (Amurgul
datoriei), "sugerează că am intrat, în sfârşit,
în epoca postdatoriei (l'apres devoir), o epocă
postdeontică, în care comportamentul nostru
a fost eliberat de ultimele vestigii ale «infini
telor datorii» opresive, ale «poruncilor» şi
«obligaţiilor» absolute"!.
Potrivit noii viziuni, sacrificiul, care funda
menta concepţia clasică despre datorie, a
murit, intrându-se în perioada postmoralistă a

sabilitatea nu-l mai obligă să se închine toată
viaţa aproapelui sau naţiunii. Mai mult, arată
Bauman, oamenii sunt stimulaţi sau nu
"
doresc să facă eforturi pentru a atinge
idealuri morale şi a păstra valorile morale;
oamenii politici au pus capăt utopiilor, iar
idealiştii de ieri au devenit pragmatici''2.
Rămâne o problemă de viitor dacă noile
paradigme, urmate de noi provocări, aduse
de postmodernişti, vor intra în etică şi în ceea
"
ce Lipovetsky numeşte "cultura datoriei .
Analiştii, filosofii, eticienii, aparţinând altor
domenii ale culturii, se apleacă asupra post
modernismului şi este de aşteptat că vor
valorifica germenii înnoitori ai acestuia.
În ceea ce ne priveşte, considerăm că
întoarcerea la filosofie, la meditaţia filosofică,
reprezintă o cale fructuoasă de a ajunge la
sensuri existenţiale ale fiinţei umane, cale de
orientare în lumea buimacă de azi, atrasă de
superficial, de clipa trecătoare. "Pentru că
omul, ajuns la conştiinţa de sine, arată Marin
Aiftincă, nu-şi poate trăi viaţa numai în
prezent, în perisabil şi efemer. El caută
liber esenţa, universalul, sondează eternul şi
infinitul, caută valorile spirituale absolute,
încercând să se înţeleagă pe sine şi sensul
existenţei sale''3. Datoria, în sensurile ei
majore, este componenta esenţială a existen
ţei umane, adică a acelei perioade, cuprinse
între naşterea fiecărei fiinţe umane şi până la
trecerea ei dincolo. Viaţa, "o mică parte a
simfoniei existenţei ", cum o numea preotul
Ilarion Argatu, viaţa ca "petrecere a omului
pe pământ"4, impune acestuia datorii faţă de

sine şi faţă de ceilal�i, de societate şi se
încheie cu datoria faţă de natură, moartea,

democraţiilor, când omului nu-i mai este
impusă renunţarea la sine însuşi , iar respon-
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cuiva''7, este o obligaţie morală, când, pentru
om, semnifică achitarea datoriei recunoştin
ţei. Legătura dintre om şi pământul natal ia
forma datoriei morale, arată J. J. Rousseau:
" Născându-se, el contractează cu patria o
Datorie imensă, de care el niciodată nu se
poate achita ". Prietenia şi consideraţia, de
asemenea, revelă obligaţia morală : "Dacă
amiciţia se acordă, stima se cere şi dacă una
este un dar, cealaltă este o datorie "; la fel,
atitudinea faţă de lege: " Dacă moderaţia este
o virtute, executarea legilor este datorie şi
dreptate''B. Este evident că cele două cate
gorii, datorie morală şi obligaţie morală, ca
semnificaţie, sunt interşanjabile. Este menţio
nată, de asemenea, ,,datoria de onoare", care
înseamnă plata unei datorii, în care onoarea
unei persoane este angajată, în mod deosebit.
Obligaţia prezintă un tip de necesitate ca
cineva să facă ceva, de obicei, astfel expri
mată: "Am fost obligat să fac asta ", "am o
obligaţie faţă de el", Este datoria noastră să
"
facem cutare şi cutare" etc. Se cuvine obser
vată ,,structura relaţională" pe care o implică
obligaţia, in sensul că "un act nu e niciodată
pur şi simplu obligatoriu, este totdeauna
obligatoriu pentru cineva să-I facă''9, afirmă
Littlefield Adams.
Cum au abordat datoria filosofii antici?
Socrate şi Platon au tratat-o ca virtute. Pentru
ei; cele mai înalte virtuţi erau Bine, Drept şi
Frumos, iar urmărirea Binelui era subsumată
datoriei, prin acel frecvent trebuie'� dar, şi
"
sub termenii datorie'� ,,a fi dator".
"
La Aristotel, cunoaşterea Binelui, scop
ultim al vieţii, trebuia să uşureze îndeplinirea
datoriei, ţinta a ceea ce trebuie să realizăm".
"
Politica, disciplina care studiază Binele, stabi
leşte datorii, are un scop atotcuprinzător, care
să poată fi considerat "Bine suprem prin exce
lenţă ". Scopul suprem al omului, urmărit
totdeauna numai pentru sine însuşi, este
fericirea, iar omul o împlineşte doar inserat în
social, in familie, între prieteni, în cetate.
".. nu mai puţin straniu este să faci dintr-un
om perfect fericit un om solitar"lo, arată
Aristotel.
O cunoscută şi de circulaţie expresie a
conflictului datoriilor, la Stagirit, este aceea a
opţiunii între sentim ente le personale faţă de

pentru mirean sau cu trecerea spre lumea
veşnică, pentru creştin.
Atunci, când ajungem la acel sfârşit, la
bilanţ'�
ne întrebăm : Ce am făcut din viaţa
"
noastră? Şi mai putem întreba şi altfel, pe
alţii: "Viaţa noastră, ce-aţi făcut cu ea?'� cum
bine sună un şlagăr al zilelor noastre. Căci a
face ceva din viaţa noastră, a-i da un sens,
depinde nu numai de ceea ce alegem, dorim
noi, de idealul nostru, ci şi de condiţiile soci
ale favorabile sau chiar nefavorabile împlinirii
acestuia.
Evenimente negative, accidente neaştepta
te, dacă nu pot devia sensul unei existente, TI
pot, totuşi, altera, dar nu pe acela al unei per
sonalităţi puternice. Pe omul hotărât să se
realizeze în viaţă, să lase o dâră, să-şi poată
spune, la senectute: "N-am trăit degeaba. Mi
am făcut datoria ", condiţiile nefavorabile nu-l
înfrâng, dar îi cer efort susţinut, străduinţă,
luptă cu sine, provoacă un conflict al dato
riilor, între cele prioritare şi cele secundare,
impun, uneori, sforţări aproape supraome
neşti. Aşa cum arată preotul Ioan Morar, în
splendida analiză făcută eroului shakespe
rean, Hamlet, "efectele unei actiuni mari,
impuse ca datorie unui spirit slab, nu sunt
duse până la capăt''S, forţa morală arătându
se în capacitatea de dăruire, pusă în slujba
binelui, a dreptăţii. Mai mult, continuă părin
tele, toate lucrurile măreţe, se fac cu un dram
de nebunie, astfel încât "până şi sfinţii sunt
atinşi de nebunie, aflăm de la marele conver
tit în pulberea Damascului".
Dacă bătrânii au lăsat o dâră a muncii şi
vieţii lor, pentru ţară, dâră, azi, furată, distru
să, ce va lăsa tineretul? Pentru mulţi dintre
tinerii de azi, aflaţi la vârsta idealurilor, a pro
iectelor privind viitorul, rostul vieţii este trist
şi îngrijorător, căci lipseşte "ţinta ", care să-i
călăuzească, neavând posibilitatea de a
munci, de a-şi face datoria faţă de ei şi faţă
de viaţă. Atunci, cum rămâne cu ideea că
"Modul de a ne raporta la datorie prefigu
rează viitorul nostru, destinul nostru?" (Ioan
Morar)
Problema datoriei a însoţit, permanent,
condi�a umană şi reflecţia asupra ei. Ce este
datoria? "Ceea ce se datorează cuiva şi în
mod deosebit. Sumă de bani datorată'� arată

•..

prietenul Platon şi datoria faţă de adevăr:
,.Căci, spune el, deşi le iubim pe amândouă,
este pe ntru noi o datorie sacră să punem
adev�rul mai presus de prietenie"n.
Cicero, in De officiis, subliniaz� prezenţa

Plerre Larousse, adăugând cugetări de felul:
"Mai bine să dormi fără să clnezi, decât să te
trezeşti cu datorii " (maximă engleză);
" Datoriile scurtează vlaţa'f>. Obligaţia , definită
ca "datoria sau necesitatea care se impune
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îndatoririi, în întreaga viaţă, deopotrivă, în
activitatea publică şi în cea privată. Îndato
rirea morală se referă la "binele suprem" şi la
"preceptele cărora să se conformeze practica
vieţii în toate împrejurările"t2. Conformarea
vieţii la precepte semnifică rolul coercitiv al
Îndatoriri/ar, cum numeşte Cicero datoriile.
Caracterul social, societatea, ca izvor al
acesteia, reies într-un mod deosebit de rele
vant dintr-un text, în care autorul elenist
recunoaşte că porneşte de la filosofia greacă.
"Platon spusese că nu suntem născuţi numai
pentru noi înşine, că o parte din fiinţa noas
tră o revendică patria, o parte prietenii, şi,
după cum socotesc stoicii, cele ce se nasc pe
pământ sunt toate pentru folosinţa oamenilor,
iar oamenii sunt născuţi pentru oameni, ca ei
să poată fi de folos unii altora; în aceasta tre
buie să urmăm natura, aducând mediului
social servicii comune, prin îndatoriri recipro
ce, dând şi primind, cu meşteşugul, mintea şi
priceperea să strângem legăturile sociale ale
oamenilor între ei "B.
Pentru Seneca, "calea de mijloc, într-ade
văr anevoioasă ", se instituie în datoria unei
vieţi măsurate, cumpătate, care asigură liniş
tea. "Mă întrebi care trebuie să fie limita ave
rii cuiva? Mai întâi să aibă cât îi trebuie; apoi
cât îi este necesar'� răspunde el tânărului
Luciliu. Apoi, prelungind povata spre un final,
oricum, previzibil, arată: "De ce să agonisesc
bogă�i, uitând că omul e o fiinţă trecătoare?"14.
Immanuel Kant a creat cea mai elaborată
doctrină a datoriei. Domeniul datoriei kantie
ne este sollen - ceea ce trebuie să fie, un
domeniu separat, rupt de tot ce înseamnă
viaţă concretă, interes, înclinaţie, pasiuni,
sentimente, domeniu g uvernat de legea
morală, la rândul ei, dat aprioric al raţiunii şi
al voinţei bune, autonome. Datoria ia forma
poruncitoare, constrângătoare, a imperati
vului categoric, astfel formulat, încât să
configureze un univers ideal, de o moralitate
pură: ,_Acţionează astfel încât maxima voinţei
tale să poată oricând valora în acelaşi timp ca
principiu al unei legislaţii universale"t s.

pasiunilor, care, prin varietatea şi posibila lor
Imoralitate, ar împieta generalizarea poruncii,
este condiţia care face posibilă extinderea ei
la toate fiinţele umane.
Explicaţiilor d ate datoriei de către predece
sori, având izvorul in bine, plăcere, transcen
denţă, interes, obligaţie, Kant le opune nece
sitatea constrângătoare a legii morale, a legii
datoriei, proprii pentru voinţa oricărei fiinţe
raţionale finite. "Datorie şi obligaţie sunt
denumirile pe care numai noi trebuie să le
dăm raportului nostru cu legea morală'� pre
cizează el.
Idealul moralei perfecte, al omului, fiinţă
absolut perfectă, sunt ţintele spre care s-a
înălţat Kant, înălţând la absolut, cum n-a
făcut-o niciun filosof, şi morala şi omul, cu
riscul pierderii contactului cu lumea reală,
imperfectă, cu oamenii reali, imperfecţi. Omul
real, cel care îşi face datoria, este omul viu,
cu sentimente, pasiuni, cu suferinţe, dureri,
bucurii şi înclinaţii, pe când omul datoriei
kantiene este mortificat, gol sufleteşte, fără
bucuria împlinirii datoriei morale. De aici,
criticile ce i-au fost aduse.
De ce a apărut datoria în viaţa oamenilor şi
a comunităţilor umane? Ce legătură este între
aceasta şi sensul vieţii?
Viaţa socială a impus, de la începuturile ei,
relaţii interumane, ca o condiţie a supravie
ţuirii comunităţii restrânse sau mai extinse.
Bunăoară, în lupta pentru a câştiga prada,
timp în care aceasta le scapă, în mintea a doi
humanoizi, aşa cum îi imaginează psihologul
francez, Levis Mirepoix, începe să licărească
un surâs, o mişcare, vagi, de sociabilitate,
urmate de un salut, chiar dacă neîncrezător.
Faptul că trebuie să trăiască, ei şi familiile lor,
îi obligă la a ceda, la a-şi reţine mişcările, îi
învaţă să aştepte. Deci, arată Levis Mirepoix,
"Instinctul de conservare, care avertizează,
instinctul social, care tatonează, şiret/ieu/,
care acordă credit celuilalt pentru a obţine
mai binele pentru el, constrângerea, care frâ
nează, au creat rudimentele politeţii "16, care
(politeţe) reprezintă, de fapt, începutul con
vieţuirii sociale, umane, începutul civilizaţiei .
Viata în orice comunitate umană impune
relaţii reciproce, între membrii ei, pentru
satisfacerea trebuinţelor de supravieţuire şi
de vieţuire, până la forma înaltă a acestora,
cumulate în ceea ce se numeşte, astăzi,
calitatea vieţii. Viaţa în societate înseamnă
apropiere, schimb de servicii, întrajutorare,

Universalizarea imperativului categoric,
faptul de a deveni expresia unei moralităţi
acceptate şi practicate de toţi oamenii şi de
fiecare om, sunt posibile, pentru Kant, dato
rită faptului că fiinţa umană, înzestrată cu
raţiune, are o voinţă autonomă, care îşi dă ea
sieşi legea morală, iar împlinirea datoriei devi
ne datorie de dragul datoriei. Lipsa oricărui
amestec al l um i i sensibile, al interesului, a l

contacte şi cont!Qcte, în care oamenii se
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îşi pune semnătura fiecare individ. El este, în
acelaşi timp, profund ancorat într-o anumită
epocă, în priorităţile care o domină. Opţiunea
unui individ pentru o direcţie sau alta a vieţii
depinde de o anumită concepţie despre lume
şi viaţă, de valorile care i-au devenit proprii,
de dorinţele şi înclinaţiile sale. La rândul său,
mediul social are valori, direcţii de evoluţie,
necesităţi proprii. Reuşita, în realizarea proiec
tului pe care îl reprezintă sensul vieţii, latura
sa subiectivă, depinde, major, de interferen
ţele dintre aceasta şi "oferta " societăţii,
latura obiectivă a acestuia.
Viteza vremurilor, schimbările bruşte ale
situaţiilor pun în dificultate viaţa şi decizia
asupra sensului ei. Răsturnări sociale şi
politice, de a nvergura revoluţiei, produc
transformări fundamentale în sistemul de
valori, în idealurile societăţii şi ale oamenilor.
Noi împrejurări solicită omul din noi perspec
tive. Datoria, concept valoric, reprezintă un
mod de a trăi, de a inţelege rostul vieţii prin
activitate. Ambele, atât sensul vieţii cât şi
datoria, sunt provocări la adresa omului, cer
o viaţă activă, care îl impulsionează la
invenţie, la descoperire şi depăşirea de sine.
Racordarea la noi cerinţe ale societăţii, ale
locului de muncă, ale vieţii private, este un
proces dureros, care, dacă nu împiedică,
poate temporiza proiectele, succesiunea şi
tipul datoriilor, ce reprezentau "corpul ",
conţinutul sensului vieţii.
Nepregătit de a comuta, rapid, de la un tip
de valori la altul, de la o m uncă la alta, de la
un stil de viaţă la altul, individul poate fi
învins de avalanşa schimbărilor, ajungând în
situaţia de a abandona ţinta de viaţă pe care
şi-o făurise cu migală. Este evident că istoria,
cu răbufnirile ei, cu forţa demolatoare a aces
tora, poate "mătura " idealuri de viaţă şi
adesea le mătură, distrugând direcţii cruciale
ale existenţei umane. "De împrejurările istori
ce, ca şi de capacitatea noastră de reacţie în
faţa istoriei, depinde sensul vieţii "19, arată C.
1. Gulian, ceea ce se tresduce prin ştiinţa de a
valorifica oportunităţile noi apărute, de a
reorganiza, altfel, dacă este nevoie, viata
însăşi, de a da o altă orientare sensului ei.
Î n acest scop, şcoala, universitatea, educa

angajează, se obligă, reciproc, în îndeplinirea
unor sarcini. Datoria este, în acest context
complex, factorul care exprimă unitatea între
sinele individual şi "celălalt", semenul său sau
comunitatea, în ansamblu, este " revărsare
spre semeni " {Ioan Morar). Viaţa în comuni
tate cuprinde, inevitabil, asperităţi, neînţele
geri, conflicte ale relaţiilor dintre oameni,
"
"genuni şi zări aurii dar, deasupra acestora,
societatea trebuie să supravieţuiască şi
supravieţuieşte; altfel, o comunitate, teatru al
unui conflict permanent, este sortită pieirii.
Datoria, în sens general, desemnează
obligaţiile omului în societate. După timp şi
concepţii, ea are priorităţi diferite. Datoria
este o problemă care intră în normele
sociale, aparţine normativităţii morale a exis
tenţei omeneşti. Îndeplinirea datoriei implică
o relaţie intre scopuri, interese personale, pe
de o parte, şi interese, scopuri generale, ale
statului, ale unui grup, clasă, pătură socială
sau partid, pe de altă parte. Î n sensul de
datorie morală, domeniul ei este resortul
conştiinţei morale, implică efortul, străduinţa
omului de a o împlini. Despre ea, Seneca
spunea că este imaginea omului care "face
tot ce va socoti că este moral, chiar dacă
aceasta este greu, chiar dacă I-ar păgubi,
chiar dacă I-ar primejdui "17.
Cu interiorizarea datoriei, omul îşi asumă
alcătuirea socială, cu regulile şi legile ei, fără
a mai simţi constrângerea, pe care şi-o
impune, ca pe o povară . Este ceea ce se
cheamă ,,simţul datoriei ", Acesta, "ia naştere
în procesul de inculcare a ordinii sociale, este
o formă de recunoaştere a datoriei faţă de
comunitate şi, reciproc, de recunoaştere a
statului ca membru al comunităţii. Auto-con
strângerea presupune gesturi « reflexe»,
proprii unei etici profesionale sau civile ( ... ).
In mod curent, un asemenea comportament
este asimilat unei credinţe (religioase sau
politice), unei educaţii («buna creştere»), iar
rutinizarea este proba elocventă a interioriză
rii ordinii sociale. Obligaţia poate merge până
la dăruirea de sine, la devotament''lB,
Ce este sensul vieţii şi cum se "întâlneşte"
el cu datoria? A da sens vieţii, în înţelegerea
comună, înseamnă a-i da o orientare, a o
înscrie pe o anumită directie. Ajuns la conşti
i nţa de sin e , individul îşi pune o problemă
crucială : care este rostul meu în via�? Cu

ţia, viaţa însăşi, toate trebuie să treacă prin
schimbări structurale, de esen�, prin care să
dea, ca "produs fina l '� un tânăr, mai târziu,
chiar un adult, mal apt să traverseze, cu mai
mult succes, astfel de momente. Dinamica,
atât de schimbătoare a epocii actuale,

alte cuvinte, care este menirea mea, cum îmi
justific existenţa?
Sensul vieţii este operă individuală, pe care
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necesită formarea unui om mai activ, mai
predispus la nou, la schimbare, impune noi
datorii familiei, şcolii, societăţii.
Dar datoria de a fi fericiţi, ca sens al
existenţei umane? Da, dar nu numai sub
"
forma "Trăieşte-ţi viaţa ! sau "Prinde clipa!'�
"
"formule prin care pare că sensul existenţei
şi cortegiul datoriilor, prin care acesta se
împlineşte, s-a prea mutat în superficial,
efemer şi senzaţie, în aşa-zise "noi experienţe'�
care coboară semnificaţia umană a vieţii.
Părerea noastră? Da, datoria şi dreptul de a fi
fericiţi, căci datoria implică şi drepturi, dar
putem da sens existenţei cu sentimentul
bucuriei simple, care "nu este o simplă
prelungire a plăcerii, cum este satisfacţia,
spune Alexandru Surdu, ci este o stare de
spirit, o trăire durabilă, care se poate repeta
«o dată sau de mai multe ori», cum zice
Noica, chiar în lipsa plăcerii şi a celor care o
determină"2o.
Sensul autentic al existenţei umane se
înalţă pe scara datoriilor, cărora omul le
răspunde, îmbogăţindu-şi viaţa şi aducând un
adaus, oricât de mic, la viaţa semenilor săi.
Este contribuţia lui modestă la progresul
umanităţii, un progres rezultat din bucurie şi
tristeţe, din succes şi eşec, din suferinţă şi
stare de bine. Umanitatea sensului existenţei
rezidă nu în orizontul închis al fericirii perso
nale, egoiste, contrar socialităţii înnăscute a
omului, ci în iradierea, deschiderea acestuia
în afară, altfel fiind straniu, cum remarca
Aristotel, din a face dintr-un om perfect
fericit un solitar.
Valorile care dau conţinut sensului unei
existenţei se regăsesc în calitatea respectivei

fiinţe u mane, în demnitatea ei. Lumea
globală, care atomizează societatea, fărâmi
ţează viaţa omului, îl umileşte, supunându-1
fricii, riscurilor de tot felul, reprezintă un atac
la integritatea şi demnitatea umană. Într-o
lume fără repere, aflată în continuă goană
spre niciunde, oamenii au nevoie de stabili
tate, o caută, încă. Mulţi, tot mai mulţi, o
găsesc in valorile absolute, in Dumnezeu.
Credinţa în Dumnezeu şi recunoaşterea iubirii
Lui faţă de ei, dau sens uman existenţei lor,
un sens întemeiat pe muncă neobosită,
onestă, pentru implinirea datoriei pe pământ,
în slujba semenilor.
Lumea noastră, o lume care «şi-a ieşit din
ţâţâni», aşa cum caracteriza, de asemenea,
Hamlet lumea vremii sale, poate fi "repusă la
locul ei'� dacă mai poate fi repusă, printr-o
conştientizare a pericolelor care o pasc,
printr-o acţiune unită a oamenilor, a tuturor,
conducători şi conduşi, de a le preveni sau de
a reduce efectele lor distrugătoare. O bombă
nucleară, cu ciuperca sa acoperind lumina
soarelui, un virus molipsitor, adevă rată
bombă, dar biologică, pot anihila viaţa şi
sensul ei, făcând ca din om, cu greu să se mai
găsească, mai târziu, acea rămăşiţă, «un
pumn de lut».
Când şi-a pierdut încrederea în sine şi în
ceilalţi, din totdeauna, omul s-a întors la
valorile absolute, a aşteptat ajutorul cerului.
În lumea de azi, sunt atât de multe mijloace
de distrugere, că pământul ar putea fi
aruncat în aer de câteva ori. Împotriva setei
de dominaţie, a lăcomiei celor puternici, este
datoria celor mulţi de a-i opri. O vor face?
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CULTURA M UNCII ŞI CULTURA ÎNTREPRINDERII 
FACTORI DE MODELARE Al PERSONALITĂJII UMANE
Dr. Maria COBIANU-BĂCANU

Cuvinte cheie: muncă, întreprindere, personalitatea umană, modele de comportament
Key words: work, enterprise, human personality, patterns of behavior
Abstract

The study analyses, from a sociology perspective, work ethic and enterprise ethic, as training factors for the human
personality, throughout history and at present. The study presents aspects of the relationship between youth professio
nal training, the technical-scientific perspective and training in the humanities and arts. The indestructible link between
work ethic, the workers and enterprise ethic, which they create and represent, is obvious. Ali those passionate about
their work, interviewed in the hundreds of field research sessions in the country, identified themselves wlth the organi
zation where they worked, thinking of it as "their home".

Titlul comunicării de faţă a constituit o
temă de cercetare pe care am defrişat-o pe la
sfârşitul anilor '80, ai secolului trecut, consti
tuind un subiect de bază pentru stimularea
creşterii eficien!ei activităţilor productive şi a
oricărei activităţi general umane. Pe atunci,
munca era, într-adevăr, onorată, preţuită, nu
neapărat prin modul cum era remunerată,
remuneraţie care nu ajungea nici atunci la
satisfacerea aşteptărilor lucrătorilor, ci ca acti
vitate umană care îi conferă omului un mod
de trai onest, cinstit, dar şi mândrie, demni
tate şi sentimentul de satisfacţie a lucrului
făcut cu braţele şi mintea sa. Însă, după
marea schimbare de axă a evoluţiei societăţii
noastre din 1989 şi trecerea formală, pur afir
mativă, la societatea capitalistă, fără niciun
fel de bază reală economică, organizatorică,
managerială şi legislativă, munca propriu-zisă
a intrat în derizoriu. Locul ei, I-au luat, în cele
mai multe cazuri, activităţile speculative şi, în
primul rând, un comerţ haotic, de tarabă,
manifestat în apariţia de chioşcuri şi buticuri,
mai ales la sate, cu tot felul de mărunţişuri,
care aduceau întreprinzătorilor lor un câştig
rapid şi sporit de câteva ori, pe seama spoli
erii sătenilor. Distrugerea întreprinderilor
industriale, prin privatizare sau vinderea lor
pe nimic în afara ţării, uneori numai pentru
transformarea lor în fier vechi, distrugere ce
s-a repetat şi cu structurile fizice ale coopera
tivelor agricole de producţie şi ale altor unităţi
de stat, a avut drept consecinţe creşterea
şomajului şi destrămarea sistemului relaţiilor
de producţie şi sociale în societate. Scopul
multor ..intreprinzători" m� runti, de atunci,

riale şi sociale, ci câştigul prin orice mijloc.
Societatea capitalistă, mult clamată pentru
binefacerile ei, în ţara noastră, începea să se
construiască pe temelii greşite şi aşa a rămas,
în multe locuri, până astăzi. Economistul
Nicolae Belli arăta, in volumul Tranziţia mai
grea decât un război - România 1990 - 2000
(Bucureşti, Editura Expert, 2001), că primii
guvernanţi ,,au pus strâmb primele cărămizi la
temelia tranziţiei şi "că pierderile suferite de
România în primul deceniu de tranziţie la eco
nomia de piaţă sunt mai mari decât pierderile
materiale pe care i le-a provocat nu un război,
ci ambele războaie luate împreună" ( p. 8).
Munca, activitatea care 1-a creat pe om, în
sensul dezvoltării acelor caracteristici fizice şi
intelectuale ce-l specifică în raport cu restul
lumii vii, şi-a pierdut coroana pe care o purta
pe cap. O mare parte a lucrătorilor intră în
�omaj şi, cel mult, li se dă un ajutor de şomaj.
Insuşi cuvântul muncă este tot mai rar în
limbajul cotidian. Despre muncă şi muncitori
nu mai vorbeşte nimeni, nici guvernanţii, care
i-au îndemnat pe oameni să plece în lume să
şi găsească de lucru, nici mass-media, care
excelează în publicitatea pentru distracţii, wee
kend-uri, vacanţe, concerte şi divertismente
peste măsură. Să fiu bine înţeleasă. Nu exclud
aceste evenimente necesare din viaţa noas
tră, dar exagerarea lor, într-o perioadă în care
majoritatea oamenilor protestează că nu au
locuri de muncă şi cu ce trăi de la o zi la alta,
supralicitarea lor mi se pare o excentricitate
imorală. Or, munca, această activitate
umană, prin care omul s-a înălţat deasu
pra celorlalte specii, a fost,. este şi va
rămâne singurul izvor de creaţie a tuturor

părea să nu mai fie munca specializati), califi
cată, de producere şi creare de bunuri mate-

bunurilor materiale, spirituale şi culturale.

297

www.cimec.ro / www.mncr.ro

MARIA COBIANU-BĂCANU
şcolar, de meseriaş sau de specialist la locul
de muncă. De aceea, educaţia şi pregătirea
profesională, prin şcoală, trebuie să aibă şi o
puternică semnificaţie axiologică, adică,
să insiste asupra educaţiei valorice sau a
învăţării valorilor, aşa cum se învaţă cititul şi
socotitul, valorile fiind axul central al întregii
vieţi.
Cultura muncii include bagajul de cunoştin
ţe despre muncă, imaginea şi atitudinea faţă
de muncă din copilărie, tinereţe şi, apoi, ca
profesionist format. În sistemul şcolar, tânărul
se pregăteşte pentru o meserie sau profesie
pe care învaţă să le exercite, atât teoretic cât
şi practic, formându-şi deprinderi, abilităţi
specifice acestora, in atelierul de lucru. În
întreprindere sau în instituţia in care va lucra
ca angajat, el trece la un alt stadiu al culturii
muncii, cel al executării ei pe baza celor
învăţate de acasă şi din şcoală. Se constituie,
astfel, temeiul piramidei culturii muncii. Cu
cât acest temei este mai larg, cu atât perfor
manţele în muncă vor fi mai mari. Deci,
stadial analizând lucrurile, cultura muncii se
formează, în principal, în trei instituţii funda
mentale: în procesul natural de educaţie în
familie, sistematic în şcoală şi learning by
doing (văzând şi făcând) la locul de muncă.
Concordanta educaţiei pentru muncă dintre
cele trei verigi va constitui cheia succesului în
construirea unei solide culturi a muncii,
modelatoare a caracterului uman. Piramida
culturii muncii va avea piscuri înalte, în func
ţie de profunzimea componentelor ei. Dar
această piramidă îşi schimbă şi structura.
Dacă în timpul revoluţiei industriale baza
largă a piramidei o constituiau ţăranii veniţi
din sate, muncitorii de la oraş, cu nivel şcolar
scăzut sau cu şcoală profesională, vârful ei,
mai puţin numeros, îl formau cadrele cu
studii medii, tehnice şi superioare. În timpul
revoluţiei tehnica-ştiinţifice şi al revoluţiei
Informaţiei Tehnologiei şi Comunicării (IT&C),
baza şi vârful ei se răstoarnă ca pondere.
Baza este formată din cei cu studii superi
oare, cu specializare şi expertiză, iar la vârf
vor fi cei cu studii liceale şi tehnice.
În cultura muncii intră, cum am arătat mai
sus, în primul rând, pregătirea valorică a
copilului. De ce aceasta? Pentru că lumea în

Prin ea, omul îşi asigură perenitatea şi
nemurirea in scurgerea vremii. Este ştiut că
întreaga istorie a dezvoltării culturii şi civili
zaţiei umane este rodul muncii, al activităţii
creatoare a omenirii, în afara căreia nu am fi
putut să ne bucurăm de întreg tezaurul
cultural şi material lăsat moştenire de prede
cesorii noştri.
În ultimele decenii, datorită progresului
ştiinţific şi tehnic şi revoluţiei Informaticii,
Tehnologiei şi Comunicării, munca fizică a
cedat, în proporţii crescânde, locul muncii
intelectuale, în care se specializează majorita
tea membrilor societăţii. Învăţarea digitală s
a extins în proporţii nebănuite, în şcoală şi in
societate. S-a constituit o reală categorie de
vârf a informaticienilor. Parte a acestora va
participa la crearea sistemelor formale, a
programelor necesare funcţionării roboţilor,
iar unii liceeni, împătimiţi de calculator, iau
medalii de aur şi primesc oferte de burse şi
acces în universitatile occcidentale, în urma
concursurilor la nivel internaţional, ca urmare
a reuşitei pe primele locuri la Informatică.
Toate aceste mutaţii revoluţionare, ce au
avut loc şi continuă să se amplifice în socie
tatea noastră, vor determina profunde schim
bări şi procese în concepţia despre muncă şi
autorii ei.

Cultura muncii
Îmbinarea acţiunii de profesionalizare, sau
de formare profesională, cu cea de ridicare a
nivelului general de instrucţie şi educaţie
conduce spre o nouă înţelegere, mult mai
integratoare, a pregătitirii omului ca om al
muncii. Este ceea ce noi numim cultura
muncii, concept care cuprinde, în întregul lui,
procesul de formare şi modelare a omului
muncii, din cea mai fragedă vârstă, până la
maturitate şi la încheierea vieţii. Cercetările
de teren realizate în diferite domenii de
activitate, ne-au condus la ideea că bazele
culturii muncii se pun în familie. De la mamă
şi de la tată, de la fraţi şi de la surori, de la
cei din jur, copilul, tânărul îşi formează, iniţial,
o reprezentare, apoi, o idee şi o concepţie
despre muncă. Faptul că un copil, care vede
că în casă se munceşte şi se vorbeşte despre
muncă, îşi defineşte propriul lui joc "muncă",
aşa cum am auzit şi eu de la unul dintre ei,

care trăim este, în ultimă instanţă, o lume a
valorilor şi, în funcţie de ele, se realizează
întreaga activitate umană. Stăruirea asupra
educaţiei valorice, care se înva�, ca orice el e
ment de cunoaştere, este necesar� deoarece
comportamentul în muncă, având la bază

este relevant pentru interiorizarea, la nivelul
capacităţii sal e de gândire, a i d ei i de muncă.
U lterior, el va face muncă fizică sau intelec
tuală reproducând cele tr�lte în copilărie. Cu

aceste modele va intra în via�, în cea de
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valorile de bine, adevăr, frumos, dreptate,
solidaritate etc., contribuie la umanizarea
omului, la creşterea calităţii vieţii lui. Iar dacă
plecăm de la afirmaţia potrivit căreia calitatea
vieţii constă nu atât în durata ei, ci în "exce
lenţei " ei, atunci este legitim să ne punem
problema cum contribuim la "excelenta " vieţii
noastre şi a celor din jur, prin modul cum ne
facem meseria, profesia. Pregătirea axiolo
gică, valorică a tânărului reclamă învăţarea lu•
că munca este o necesitate umană, o nevoie
să se manifeste ca om, să se exprime ca
individualitate şi potenţialitate. Munca este un
mod decent de a trăi în societate, care
onorează şi înnobilează, dezvoltă şi perfecţio
nează fiinţa umană, îi conferă un loc, un
statut în societate, dar şi demnitate.
Pregătirea profesională, învăţarea unei
meserii sau profesii, în care individul îşi însu
şeşte bazele teoretice şi practice ale viitoarei
meserii sau profesii, este o altă coordonată a
culturii muncii. Temeinica pregătire profe
sională defineşte bunul meseriaş sau specia
listul, care ştie cât mai mult în domeniul său
de referinţă. Meseriaşii şi specialiştii de înaltă
clasă se identifică cu propria lor profesie şi se
mândresc cu ea. Aşa se explică faptul că unii
dintre ei îşi pun numele pe produsul muncii
lor. Sunt preocupaţi permanent de ridicarea
nivelului de calificare, de pregătirea cu tot ce
apare nou în domeniul lor de activitate. Iar
depăşirea prin studiu şi amplă documentare
din cărţi şi reviste de specialitate a propriului
domeniu şi trecerea spre domenii adiacente,
ne face să vorbim despre policalificare, cu
efecte benefice în creşterea competenţei
profesionale şi a performanţelor. In zilele
noastre, cum sectoarele de muncă încep să
comunice, iar munca şi obiectul muncii devin
tot mai complexe, apare nevoia pregătirii
tehnice şi ştiinţifice continue, care să depă
şească orizontul profesional strict specializat,
însuşit în şcoală şi, atunci, alături de şi
complementar pregătirii profesionale se
impune, ca preocupare de-sine-stătătoare şi
continuă, pregătirea tehnica-ştiinţifică .
Orizontul tehnica-ştiinţific răspunde
nevoii de integrare a ştiinţelor, de interdis
ciplinaritate, de gândire a întregului prin
conexiuni tot mai largi. Niciun specialist din
zilele noastre nu îşi mai poate reduce aria de
pregătire numai la domeniul său restrâns de

domenii înrudite şi up-gradarea informaţiei
sau a cunoştinţelor devine regula continuităţii
la locul de muncă şi a promovării profesio
nale. Specializarea prin cursuri organizate,
documentare personală, schimburi de expe
rienţă, în ţară sau peste hotare, prin primirea
de granturi de specializare, întregesc nevoia
de integrare a pregătirii de specialitate într-o
largă viziune tehnica-ştiinţifică.
Pregătirea umanistă încoronează pregă
tirea profesională şi tehnica-ştiinţifică. Ea
conduce la formarea armonioasă a omului
muncii. Îl sensibilizează la marile opere de artă
ale omenirii, la literatură, muzică, pictură,
sculptură, arhitectură, îi îmbogăţeşte persona
litatea umană, o face aptă nu numai să fie
mai productivă, mai eficientă, dar să şi trăias
că în lumea valorilor de bine, frumos şi
adevăr, pe baza cărora s-au construit cultura
şi civilizaţia umană.
Sensibilizat la aceste valori fundamentale,
omul muncii le poate interioriza în însuşi
procesul său de producţie, încercând să cree
ze produse materiale, tehnice, intelectuale,
ghidat de nevoia de frumos, moral, adevăr, de
trăire în comun şi chiar de bine public. Cu cât
mai mulţi oameni vor avea la locul lor de
muncă drept stele polare valorile, cu atât ei
vor contribui mai mult la construirea unei vieţi
mai frumoase, mai bune, mai umane pentru
toţi.
Având în vedere că în perioada actuală, în
iureşul globalizării, europenizării şi al valului
fără precedent al emigrării, patria şi naţiunea
sunt tot mai puţin preţuite, de unii chiar
ridiculizate, fiind socotite vetuste, considerăm
că atât familia, şcoala, cât şi mass-media
trebuie să se ocupe, cu grijă şi delicateţe
şi de sufletul tinerei generaţii, mode
lându-1 şi in spirit naţional şi patriotic,
insuflându-i respect şi mândrie pentru
valorile culturii najionale, pentru istoria
poporului român. In acest fel, vom con
strui şi bu ni cetăţeni, devotaţi ţării şi
gliei pe care s-au născut şi au crescut.
Altfel, libera circulaţie a românilor spre toate
azimuturile sau ceea ce noi numim "des-ţăra
rea ţării", prin reducerea dramatică a popula
ţiei (după datele statistice, cu circa 3 milioa
ne, în ultimii ani!), pune în termeni severi
statutul nostru de ţară care mai poate exista
pe harta Europei şi a lumii.

muncă, numai la ceea ce a învăţat la şcoală
sau la facultate, dacă vrea să rămână pe post
sau să obţină un nou post. Spargerea grani
ţelor şi depăşirea lor prin însuşi rea a noi

Reflectând aspecte, coordonate definitorii

ale omului muncii exprimate în educaţia

valorică, preg�tlrea profesional;;!, orizontul
tehnica-ştiinţific, pregătirea um;;�nist� şi
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televiziune, redacţie, etc., ce funcţionează pe
baza unei legi şi în care se constituie un
colectiv de muncă, pe baza unui proiect la
care se angajează spre a fi realizat. Întreprin
derea uneşte oameni diferiţi ca nivel de
pregătire şcolară, profesională, ca stare
socială sau mediu de viaţă, rural 1 urban.
Schimbările, înnoirile din cultura muncii,
adică, din pregătirea valorică, profesională,
tehnica-ştiinţifică, umanistă sau din educaţia
patriotică şi naţională a membrilor ei, nu
rămân fără implicaţii în viaţa de zi cu zi a
colectivului de muncă. Ele se resimt in toate
articulaţiile acestuia, în modul de muncă, de
organizare, de management, dar, mai ales, în
calitatea produselor realizate.
Conceptul de cultură a întreprinderii are o
încărcătură social-istorică, reflectă o realitate
procesuală, ce se realizează, în zilele noastre,
în fiecare unitate de muncă. Exprimată
sintetic, cultura întreprinderii este definitorie
pentru modul de a munci, de a se comporta
şi de a trăi viaţa de întreprindere. Este în
funcţie de un complex de factori şi, în primul
rând, de cei umani, de modul de raportare la
tehnică, la sarcinile specificate în fişa postului
fiecăruia, de relaţiile de muncă şi de condu
cere. Se construieşte şi reconstruieşte cu
fiecare nouă generaţie de lucrători. De altfel,
se poate spune că ea are caracteristicile
istorice ale tipului de lucrători şi ale uneltelor
cu care ei muncesc.
Cultura întreprinderii este diferită de la o
orânduire la alta, de la o etapă istorică la alta,
chiar de la o întreprindere la alta. Principalii ei
indicatori sunt: gradul de tehnicitate (la cele
care produc bunuri materiale cu ajutorul teh
nicii), nivelul de pregătire profesională şi cul
turală, relaţiile de muncă, relaţiile de condu
cere, moralul lucrătorilor şi sistemul lor de
valori, atitudinea faţă de muncă şi satisfacţia
sau insatisfacţia muncii, climatul de muncă.
În corelaţii diferite şi în ponderi ce variază de
la o întreprindere la alta, aceşti indicatori vor
exprima viaţa întreprinderii şi dinamica ei.
Factorii obiectivi, de natură tehnico-econo
mică, se îmbină strâns cu cei subiectivi,
oamenii, nivelul lor de pregătire, sistemul de
conducere şi organizare, tabla de valori după
care se efectuează munca.

educaţia in spirit patriotic şi naţional, am
descifrat, în acelaşi timp, principalele compo
nente ale culturii muncii. În fapt, cultura
muncii semnifică sinteza, chintesenta
acestora, modul în care ele fiind asimilate de
fiecare individ, în procesul de muncă, a unei
munci de o viaţă întreagă, determină
modelarea sa ca personalitate cu trăsături
specifice. În acest caz, se confirmă încă o
dată, dar la nivelul secolului al XXI-lea, că
munca il creează pe om, îi conferă nume şi
renume, mai ales, când el oferă şi ceva
"extra ", adică, ceva ieşit din comun.
Actuala revoluţie IT&C adânceşte viziunea
sistemică asupra lumii şi materiei, reclamă
nevoia de interdisciplinaritate pe plan
teoretic şi de policalificare pe teren practic.
Conexiunile dintre domenii şi, implicit, dintre
ştiinţe şi apariţia unor noi ştiinţe de graniţă,
lărgesc câmpul culturii muncii şi al înţelegerii
holistice a fenomenelor lumii materiale şi
sociale, cresc flexibilitatea, inventivitatea şi
posibilitatea creării de noi mijloace de
cunoaştere şi de acţiune asupra lumii şi, în
acelaşi timp, în folosul omenirii, bineînţeles,
dacă decidenţii naţionali şi globali sunt ghidaţi
de raţiune şi de valorile de mai sus.
Implicaţiile culturii muncii în viaţa indivi
dului şi în viaţa socială sunt multiple. O
profundă şi amplă cultură a muncii trebuie să
conducă, pe plan subiectiv, la cultul pentru
muncă şi respect pentru oamenii muncii, iar
pe plan obiectiv, la crearea unei civilizaţii
bazate pe muncă, pe efortul personal şi
colectiv de depăşire şi autodepăşire continuă.
Dar, din nefericire, realitatea din zilele
noastre, relevă că, în ţara noastră, nu e pro
movat nici cultul pentru muncă, nici respectul
pentru oamenii muncii, care sunt puşi în
situaţia să protesteze zile şi luni în şir, fie
iarnă, de le îngheaţă sufletul, fie vară cani
culară, de se topesc de căldură pe străzi,
împotriva unui şef de stat care vrea să se
eternizeze la putere, sfidând voinţa lor
nestrămutată.
Cultura întreprinderii
În strânsă dependenţă de cultura muncii,
se constituie cultura întreprinderii, sintagmă
in care cuvântul "întreprindere " nu mai
semnifică excl usiv unitatea de munc� în care
se produceau bunuri materiale în societatea
soc:iall�ă, c:i, în cazul nostru, va semnifica un
loc de muncă, fie el o unitate producătoare

Trecerea de la o oranduire la alta, care a

avut loc în ţara noastră, a schimbat din
temelii şi conţinutul culturii întreprinderii, prin
renunţarea la s istemul economiei centralizate

de tehnic�, de bunuri materiale, o Instituţie
administrativ�, culturală, şcoală, agenţie,

şi adoptarea, fără nicio pregătire sau program
strategic, specific sistemului economiei de
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Cultura muncii şi cultura intreprinderii - factori de modelare ai personalităţii umane
piaţă liberă. Odată cu instaurarea în ţara
noastră a capitalismului primitiv sau sălbatic,
cum a fost caracterizat uneori, prin declararea
doar verbală şi formală a vechii economii
socialiste, coerentă, dar centralizată, în eco
nomie de piaţă, liberă de orice norme, legi
specifice şi reglementări inerente, s-au
declanşat şi jaful, specula şi inflaţia, cu tot
cortegiul de dezechilibre sociale şi inechităţi,
ce au dus la creşterea sărăciei şi a foametei
în rândul majorităţii populaţiei şi la prosperi
tatea câtorva sute de miliardari, ce şi-au
însuşit beneficiile falsei economii de piaţă,
instituită în pripă.
În analiza culturii întreprinderii, putem
vorbi de un "soft" şi de un "hard" al ei. Softul,
în concepţia noastră, îl constituie oamenii, cu
trăsăturile lor profesionale, culturale, morale,
atitudinea faţă de muncă, faţă de şefi şi
colegi, satisfacţia, mândria de a fi membri ai
colectivului sau reversul acestora. Hardul
priveşte asigurarea organizatorică a bazei
tehnica-materiale şi economice a unităţii, mai
ales, dacă este vorba despre o unitate pro
ductivă. Ea este necesară, însă şi in celelalte
instituţii, înfiinţate conform legii, subliniind
însă că ponderea acestui indicator este
diferită de la un tip de unitate la altul. Odată
asigurate condiţiile tehnica-materiale şi eco
nomica-financiare, ceea ce se impune cu
stringenţă este luarea în consideraţie a facto
rului uman, a oamenilor, creatorii reali ai
producţiei, pentru că orice intreprindere,
fie ea producătoare de bunuri materiale,
unelte, tehnică electronică sau bunuri
culturale, spirituale, informaţii este o
uzină vie, cu propria sa viaţă, cu propriul
ei stil de lucru sau de soluţionare a pro
blemelor curente, tehnice, sociale, mora
le, de comportament, cu modelele sale
specifice, cu care se p�ezintă pe piaţa
internă sau externă. Insuşi numele şi
renumele brandului ei este reflexul culturii
întreprinderii, izvorâtă din cultura sau nivelul
înalt de pregătire profesională şi exigenţă
morală faţă de calitatea produselor create de
lucrătorii ei.

Imperativul sociologic " Putting People
First" (,,Oamenii, Înainte de toate !'? îşi arată
întreaga eficacitate într-o întreprindere
modernă, de vârf, cu activităţi complexe, în
care lucrătorii şi conducătorii sau managerii1
..
avand o cultură a muncii "de vârf", cooperează şi colaborează, atât în execuţie, cât şi în
luarea deciziilor, schimbând, astfel, în bine,
climatul de lucru şi atmosfera generală.
Ţinuta oamenilor, limbajul lor, relaţiile inter
personale dintre ei, sunt indicatori demni de
luat în consideraţie pentru a ajunge la o adec
vată cunoaştere a rădăcinilor reuşitei firmei.
Orice colectiv de muncă înalt productiv şi
coeziv are o puternică funcţie civilizatorie
asupra fiecărui membru şi asupra tuturor.
Construirea internă a colectivului este atât de
solidă încât cine nu se înscrie în trendul com
portamental, devenit obicei sau regulă, este
eliminat sau se elimină singur. Aici, se dove
deşte forţa modelatoare a colectivului, a
întreprinderii ca întreg. Oamenii de vârf ca
nivel de exigenţe profesionale, tehnice,
morale au o dimensiune comună: nevoia de
civilizaţie. Cultura întreprinderii se impune nu
numai în calitatea şi designul produsului, în
stilul de muncă şi de relaţii umane, dar şi în
profilul şi fizionomia lucrătorilor ei, în sistemul
de valori morale şi general umane pe care le
imprimă în personalitatea lor, înscriindu-i pe
o treaptă superioară a civilizaţiei şi moder
nităţii.
Ajungând aici, este evidentă legătura
indestructibilă dintre cultura muncii, a autori
lor ei şi cultura întreprinderii, pe care ei o
făuresc şi o reprezintă. Toţi pasionaţii şi
împătimiţii în munca lor, cu care am stat de
vorbă în zecile şi sutele de cercetări de teren
efectuate în ţară, ca şi cercetătoare, se
identificau cu instituţia în care lucrau, pe care
o considerau "casa lor". Aceasta era expresia
care arăta forma supremă a lor de a se
contopi sau identifica cu munca lor. Câţi mai
sunt astăzi aceştia? Numai o nouă cercetare
ne-ar putea lămuri.
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DIGITIZAREA..COLECŢ�EI ECLEZIASTICE DE LA CATEDRALA
ORTODOXA DIN SFANTU GHEORGHE, J UD. COVASNA
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Abstract

Romanian parish collections include numerous objects of worship
belonging to medieval periods, modern and con
tempora . rthodox Cathedral from Sfântu Gheorghe, Covasna County, performed
a hard work for collecting the objects
of eccles�ast•cal type from Orthodox parishes throughout Covasna County,
so that the present collection has more than
1000 objects.
It consists of icons (an wood, glass, canvas), various religious objects, previously used
on Orthodox parishes altars
and parts of the iconostasis. They represent varlous biblica! characters and scenes. The
collection consists of donations
to Sfântu Gheorghe Cathedral include severa! types of ecclesiastical pieces. Other religious items included
in this collec
tion is related to mobile inventory that was used during the service to the Church, and crucifixes,
candlesticks, bowls
and discs, censers, priestly vestments, church flags (banners). Their recovery was a huge benefit
for cultural and reli
gious history of southeastem Transylvania.
In order to make an evidence for these priceless objects, the National Museum of Eastern Carpathians had
the ini
tiative to write a project, which was financed by the Administration of Cultural National Fund (Administraţia Fondului
Cultural Naţional). The target was for 300 objects and books, which were selected, analyzed, measured, described,
ana
lyzed from the preservation point of view, and photographed. At the end, I was made a database, which conta ins ali the
information gathered on each abject. The value of this project is underlined by the fact that the group of pieces is varied
in terms of exceptional rarity, their age and their importance for the religious history of southern Transylvania.

ry �

Colecţiile parohiale din România cuprind
numeroase piese de cult ieşite din uz, aparţinând perioadelor medievală, modernă şi contemporană. Catedrala Ortodoxă din Sfântu
Gheorghe, judeţul Covasna, a efectuat o
muncă asiduă de colectare a pieselor patrimoniale ecleziastice din cadrul parohiilor
ortodoxe de pe tot cuprinsul judeţului.
Cercetările din parohiile covăsnene au prilejuit recuperarea unui lot considerabil de
obiecte aparţinând domeniului ecleziastic de
sorginte ortodoxă, de peste 1000 de piese.
Acesta se compune din icoane (pe lemn, sticlă, pânză), diverse obiecte de cult folosite
anterior pe altarele ortodoxe din parohii,
precum şi piese de iconostas.
Colecţia constituită din donaţii de către
Parohia Ortodoxă 1 Sf. Gheorghe cuprinde
mai multe tipuri de piese ecleziastice.
Icoanele, aproximativ 190 de piese, sunt
extrem de valoroase, fiind pictate manual pe
sticlă, lemn sau pânză. Acestea reprezintă
diverse personaje şi scene biblice. Alte obiecte de cult cuprinse în această colecţie sunt
legate de inventarul mobil, care era folosit pe
parcursul slujirii în biserică, precum crucifixe,
sfeşnice, potire şi discuri, cădelniţe, veşminte

Începând cu anul 1992, unele dintre acestea au fost expuse în expoziţii, dintre care
menţionăm: Muzeul Spiritualităţii Româneşti
expoziţie permanentă, deschisă publicului şi
Mărl:urii de attă şi cultură orl:odoxă din
Episcopia Covasnei şi Harghitei la Muzeul
Naţional al Satului "Dimitrie Gusti'� 28 septembrie-15 noiembrie 2010, Bucureşti.
De-a lungul timpului, colaborarea · dintre
Catedrala Ortodoxă Sfântu Gheorghe şi
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni,
precum şi cu ceilalţi parteneri, a fost una
deosebit de fructuoasă, constând în organizarea unor manifestări culturale, expoziţii,
simpozioane şi mese rotunde.
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni a
derulat o serie de proiecte culturale, unele
dintre ele cu finanţare de la Administraţia
Fondului Cultural Naţional.
Printre proiectele desfăşurate deja menţionăm: " Oamenii sării " (Buzea, Cîrlănescu
2010, 511-522), " Tabăra de arheologie experimentală Păuleni Ciuc-Ciomortan, Jud.
Harghita " (Buzea et alii 2010, 523-538),
pe curcubeul cultural
"Rainbow - Alunecând
ajungem la voi" (Deak, Felea 2010, 485-510).
În anul 2011, s-a diversificat paleta de pro-

preoţeşti, steaguri bisericeşti (prapori).
Recuperarea lor a fost un mare beneficiu
pentru istoria culturali!! şi edeziastică a sudestului transilvănean.

iecte culturale propuse, printre ele aflându-se
şi un proiect axat pe digitizare.
Proiectul nDIGillZAREA PATRIMONIULUI
ECLEZIASTIC DIN CADRUL COLECJIEI PAR0-
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HIEl ORTODOXE 1 SFÂNTU GHEORGHE",

propus de această dată de către Muzeul
Naţional al carpaţilor Răsăriteni, se referă la
patrimoniul naţional mobil, respectiv luarea în
evidenţă a obiectelor de cult ortodoxe şi a
beneficiat de sprijinul financiar al Adminis
traţiei Fondului Cultural Naţional.
Perioada de desfăşurare a proiectului a fost
29.07.201 1-30. 1 1.201 1.
Echipa de proiect a fost formată din: Adela
Kovacs - manager de proiect; Dan Buzea
asistent manager; Sebastian PÎrvu - consul
tant de specialitate; Cristina Felea - muzee
graf; Eugen ia Filip - conservator; Florin
Herţeg - fotograf; Alexandru Kovacs volun
tar; Hrisia Bărzoiu - economist; Maria
Munteanu - economist şi Marius Dănilă informatician.
Scopul proiectului a fost realizarea şi distri
buirea catalogului digital al colecţiei patrimo
niului ecleziastic de la Parohia Ortodoxă I
Sfântu Gheorghe.
Dintre obiectivele generale ale proiectului
menţionăm: 1. Realizarea unei evidente stric
te a pieselor aflate în colecţia Catedralei
Ortodoxe din Sfântu Gheorghe; 2. Realizarea
unui catalog interactiv digital care să cuprin
dă toate datele cu privire la colecţie; 3.
Promovarea proiectului de către MNCR la
nivel local, naţional şi internaţional a catalo
gului digital interactiv al colecţiei ecleziastice.
Ca obiective specifice, ne-am propus şi reali
zat: 300 fişe de evidenţă cu indici calitativi şi
cantitativi ai pieselor aflate în colecţie; baza
de date cu 300 piese din colecţie, cuprinzând
indid cantitativi şi calitativi, baza de imagini
cu fotografiile a 300 piese din colecţie; dise
minarea rezultatelor prin distribuirea bazei de
date pe suport DVD către instituţii de cultură,
muzee, precum şi la parohiile din judeţele
Covasna, Harghita, Braşov.
Grupurile-ţintă cărora ne-am adresat au
fost preoţi, muzeografi, conservatori, restau
ratori, cadre didactice universitare, cadre
didactice din învăţământul gimnazial, publicul
interesat de istoria locală şi istoria ecleziasti
că, precum şi de istoria civilizaţiei şi culturii
ortodoxe.
Beneficiarii directi ai proiectului au fost 10
membri din echipa de proiect; paroh i i le şi
instituţiile care au pri m it DVD-ul cu baza de
date interactivă. Aşadar, ceea ce ne-am
propus pe parcursul proiectului se referl!l la:
repertoriul pieselor ce alcătuiesc colecţia;
analiza şi Interpretarea datelor cu privi re la
modul şi tehnicile de lucru în rea l i za rea piese-

-

lor de cult, funcţionalitatea acestora; realiza
rea bazei de date digitală reunind toţi para
metrii cuantificabili ai pieselor din colecţie;
realizarea bazei de imagini digitale; catalogul
digital interactiv al colecţiei de piese cultice;
publicarea catalogului de piese ecleziastice pe
internet; prezentarea catalogului şi a tehnici
lor de lucru în cadrul unor sesiuni de comuni
cări, simpozioane, mese rotunde, pentru a
stimula şi alte instituţii de a promova şi cata
loga patrimoniul ecleziastic de toate tipurile.
Toate aceste activităţi s-au realizat gradual,
pe măsura progresului proiectului.
Am pornit în realizarea acestui proiect de la
câteva principii generale. În primul rând,
obiectele de cult aflate în colecţie acoperă o
paletă cronologică şi culturală largă, fiind
reprezentative pentru diversele localităţi din
arealul judeţului Covasna, de unde acestea
au fost colectate, dar şi pentru perioada în
care acestea au fost produse. În al doilea
rând, în România, analizele statistice, prin
formarea bazelor de date care să cuprindă
indici cantitativi şi calitativi, studiind piese
reprezentând obiecte de cult scoase din uz,
au fost foarte puţin utilizate, deşi pot oferi
informaţii utile cu privire la circulaţia pieselor
de cult dinspre, de exemplu, atelierele ("Şco
lile'') de iconari către parohiile ortodoxe, dar
şi cu privire la evoluţia iconografiei, scrierii,
culturii ecleziastice în general.
Digitizarea obiectelor de cult reprezintă o
prioritate în cadrul activităţilor de valorificare
a patrimoniului din colecţia Catedralei
Ortodoxe din Sfântu Gheorghe, în primul rând
datorită bogăţiei culturale pe care o repre
zintă.
Activităţile proiectului s-au realizat gradual,
în funcţie de graficul de activităţi şi de grafi
cul de finanţare.
Prima parte a proiectului a fost legată de
asigurarea cadrului logistic, prin achiziţiona
rea de materiale necesare derulării acestuia.
O importanţă deosebită s-a acordat pentru
comandarea la o imprimerie a unui Registru
de inventar, necesar conform Ordin nr. 2035
din 1 8 aprilie 2000 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind evidenţa,
gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale
deţinute de muzee, colecţii publice, case
memoriale, centre de culturi§ şi alte unităţi de

profil (http://www. cim ec ro/Colectii-Muzeale/
.

pdf/Leglslatle/ORDnr2035.htm). De asemenea,
au fost pregătite materialele existente: 3
calculatoare, 1 aparat fato, 1 cameră video
digitală, 1 trepied, 1 lmprlmantl!l. Aceast�
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Digitizarea colecţiei ecleziastice de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorg
he . . .
etapă a fost una ş i d e documentare pe baza
fişelor standard, elaborate de Cimec, şi pe
baza fişelor de conservare întocmite de con
servatoarea MNCR Eugenia Filip. A fost reali
zată şi o fişă standard de analiză a pieselor.
Au fost elaborate şi tipărite materiale infor
mative şi de lucru, toate a cestea fiind
transmise membrilor în echipa de lucru, pe
parcursul diverselor întâlniri de către Dan
Buzea. Pe parcursul întâlnirilor echipei de
proiect, s-au stabilit şi atribuţiile fiecărui
membru din echipa de lucru a proiectului.
În a doua etapă de desfăşurare, respectiv
cea de implementare, au fost selectate 300
de piese de patrimoniu ecleziastic (Icoane 184 de piese; straie şi textile - 1 1; piese de
cult - 56; Carte veche - 43; Tablouri - 6).
Toate piesele au fost desprăfuite prin tampo
nare uşoară, în special în cazul icoanelor, sau
au fost curăţite (după caz), respectând nor
mele de conservare pentru fiecare categorie
de patrimoniu în parte, de către Eugenia Filip
conservator. Fiecare piesă a fost fotografiată
în ansamblu şi în detaliu, cel puţin 3 fotogra
fii pentru fiecare obiect muzeal, de către
Florin Herţeg - fotograf, ajutat de voluntarul
Alexandru Kovcks. Fiecare piesă a fost inven
tariată (sau reinventariată - după caz), a fost
scris numărul de inventar pe piesă, fără a
afecta partea vizibilă a obiectului de patrimo
niu (Eugenia Filip, Adela Kovcks, Cristina
Felea). Toate cele 300 de piese au fost măsu
rate (lungimea, lăţimea, înălţimea, diametru!
şi greutatea) şi ulterior au fost întocmite 300
fişe de evidenţă FAE, pentru fiecare domeniu
de patri moniu şi categorie de obiect, conform
normelor legale aflate în vigoare (Sebastian
Pârvu, Adela Kovacs, Alexandru Kovâcs). Au
fost întocmite 300 de fişe de conservare de
către Cristina Felea. Cu această ocazie s-a
constatat faptul că starea de conservare a
pieselor este relativ bună. Ulterior, a fost
completat, pe baza fişelor de evidenţă şi
conservare, Registrul de Inventar unde au
fost introduse toate cele 300 de piese de
patrimoniu propuse în cadrul proiectului (de
la poziţia 1 la 300) de către Eugenia Filip.
Fisele au fost tipărite în trei exemplare: fişe
de evidenţă (900 de fişe d e evidenţă); fişe de
cons€rvare (900 de fişe de conservare). Flşele

pei de proiect, însă cu precădere, de acest
aspect s-a ocupat muzeograful Cristina Felea.
S-au realizat prezentări ale proiectului pen
tru publicul larg în cadrul MNCR şi a unor şcoli
şi parohii din municipiul Sfântu Gheorghe.
S-au publicat o serie de articole cu privire la
proiect în presa scrisă şi digitală centrală,
regională şi locală. s-au trimis către Birourile
de Informare Turistică din judeţul Covasna,
Harghita şi Braşov pliantele1 DVD-urile şi
informaţiile privind colecţiile de piese ecle
ziastice din Parohia Ortodoxă I din Sfântu
Gheorghe. Au fost difuzate, pentru disemina
rea informaţiei, DVD-urile, care au fost trimi
se instituţiilor de profil din ţară şi străinătate,
precum şi parohiilor ortodoxe din judeţele
Coyasna, Harghita, Braşov (300 bucăţi).
In acelaşi scop, au fost elaborate şi susţi
nute comunicări în cadrul unor manifestări
ştiinţifice interne. Menţionăm simpozioanele
şi Sesiunile de comunicări u nde a fost
prezentat proiectul până în prezent:

- Digitizarea patrimoniului ecleziastic din
cadrul colecţiei de la Parohia Ortodoxă I , la
Sesiunea Naţională Anuală de Comunicări Şti
inţifice, Editia a VIII-a, Sfântu Gheorghe Arcuş, 9 - 10 Noiembrie 201 1
- Concluzii privind realizarea proiectului
" Digitizarea patrimoniului ecleziastic din
cadrul colecţiei Parohiei Ortodoxe Sfântu
Gheorghe, la Simpozionul Naţional "Monu
mentul. Tradiţie şi viitor'� în judeţele Covasna
şi Harghita, ediţia a XIV-a, 3-7 octombrie
2012
- Catalogul digital al colecţiei ecleziastice
de la Catedrala Ortodoxă Sfântu Gheorghe, la
Seminarul Naţional Anual de Educaţie
Muzeală, ediţia a VII-a, tema Produse si pro
ducţii culturale muzeale, 15-16 noiembrie
2012, la Muzeul National de Istorie Naturală
"Grigore Antipa".

- Promovarea patrimoniului ecleziastic de
la Catedrala Ortodoxă Sfântu Gheorghe, jude
ţul Covasna, la Sesiunea Ştiinţifică Anuală a
Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni,
ediţia a IX-a, Sfântu Gheorghe - Arcuş, 28-29
noiembrie 2012.
O etapă viitoare a diseminării rezultatelor

este postarea catalog ului digital on l ine Ilustrat
al �ol eqiei de obiecte de cu lt, carte veche
şi rară, lc;Qane, aflate la Parohia Ortodoxă
Sf. Gh eorg he 1 din Sfântu Gheorg he pe
www. m ncr.ro, premi�ra în "<;tlvltatea muzea
lă zonală din Rom â nia , precum şi pe site-uri
eclezlastlce de specialitate. A fost realizată o
prezentare tip power point, de aproximativ S

sunt păstrate in câte un exemplar la Muzeul
Nati on a l a l Carpaţilor Răsăriteni, Parohia
Ortodoxă Sfântu Gh eorg he şi Muzeul Spiritu
ali��tii Ro mS n eşti din Sfâ ntu Gheorghe.
Promovarea proiectului s-a realizat prin
mai multe mijloace de c�tre toţi membrii echi305
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aflate la est şi vest de Carpaţi, de cele mai
multe ori, au fost deosebit de intense.
Toate aceste categorii de piese menţiona
te, definite prin ceea ce ele reprezintă în
Biserica Ortodoxă, ar trebui să facă obiectul
unei inventarieri exhaustive şi al unei catalo
gări digitale specializate, însoţite de un
material imagistic bogat, urmând a fi clasate
şi astfel protejate de traficul cu obiecte de
patrimoniu.
Prin implementarea proiectului Digitizarea
Patrimoniului Ecleziastic al Parohiei Ortodoxe
1 Sfântu Gheorghe, de către muzeografii şi
conservatorii Muzeului Naţional al carpaţilor
Răsăriteni, s-a reuşit, pentru prima dată de
când a fost înfiinţat Muzeul Spiritualităţii
Româneşti din Sfântu Gheorghe, inaugurat la
4 decembrie 1993, realizarea unei evidenţe
ştiinţifice a patrimoniului ecleziastic acumulat
de-a lungul timpului.
Una dintre metodele propuse pentru ca
evidenţa ştiinţifică a patrimoniului ecleziastic
să fie realizată conform normelor de prote
jare a patrimoniului naţional mobil, ar presu
pune instruirea preoţilor parohi din zona
judeţelor Covasna şi Harghita şi întocmirea de
către aceştia a Registrului de Inventar şi
realizarea fişelor de evidenţă din cadrul
Colecţiilor parohiale proprii.
Realizarea unei evidenţe ştiinţifice a patri
moniului ecleziastic administrat de Catedrala
Ortodoxă din Sfântu Gheorghe, judeţul
Covasna, prin derularea proiectului "Digiti
zarea Patrimoniului Ecleziastic al Parohiei
Ortodoxe 1 Sfântu Gheorghe " şi-a atins pe
deplin obiectivele propuse şi, totodată, poate
constitui un model lucru şi pentru celelalte
instituţii ecleziastice din zona Covasnei şi
Harghitei.

minute, care să prezinte cele mai valoroase
obiecte din colecţia menţionată, pentru vizi
tatorii de la punctul muzeal Prima Şcoală
Românească din Sf. Gheorghe.
Toate cele 300 de piese au fost introduse
într-o bază de date Microsoft Acces, pe care
ne-am propus să o instalăm online. Au fost
inscripţionate DVD-uri care au fost distribuite
parohiilor ortodoxe din zona Curburii Carpa
ţilor. Această bază de date şi informaţii pe
care am realizat-o se adresează specialiştilor,
cercetătorilor, profesorilor, elevilor şi muzeo
grafilor din instituţiile de profil, în scopul însu
şirii de cunoştinţe cu privire la modalitatea de
realizare a obiectelor de cult, tipologia, atri
buirea cronologică şi culturală a acestora.
Valoarea acestui proiect este subliniată
prin faptul că lotul de piese este variat,
excepţional din punctul de vedere al rarităţii
pieselor, a vechimii lor şi a importanţei lor
�ntru istoria ecleziastică a sud-estului
Transilvaniei. Analiza pe care am realizat-o şi
o propunem este una de tip sistematic,
statistic şi bibliografic, cu analogii în cazurile
în care se pot determina. O parte din acest lot
de obiecte de cult nu a fost expus niciodată,
datorită rarităţii şi valorii lor deosebite; intro
ducerea lor în mediul online, precum ne-am
propus, le-ar face accesibile publicului larg.
Zona sud-est transilvăneană a fost puternic
influenţată în perioada medievală, dar mai
ales în cea modernă, de arealuri aflate la
răsărit, dar şi la sud de Carpaţi, acestea
punându-şi amprenta asupra obiectelor de
cult folosite, imprimând o unicitate datorită
meşterilor, atelierelor de fabricare şi modali
tăţii de circulare/comercializare a lor. Atunci
când Carpaţii Orientali separau ariile cultu
rale, relaţiile dintre entităţile etno-culturale
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7: Completarea Registrului de Inventar
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din fişele de evtdenţâ
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Ştefan-Lucian Toma,

Tradiţie şi actualitate la pr. Dumitru Stăniloae,
Editura Agnos, Sibiu, 2008
Pr. prof. dr. FLORIN BENGEAN

Avem în faţa noastră o carte deosebit de
importantă. O lucrare de înaltă ţinută şt�i �ţifică
�
o lucrare profundă de teologie a panntelu1
doctor Ştefan-Lucian Toma de la Sibiu. Lucrarea
Domniei Sale reprezintă un studiu extrem de
important despre marele teolog român, părintele profesor Dumitru Stăniloae.
..
Î ntr-un răstimp de peste şase decen11,
Părintele Profesor Stăniloae este autorul unei
opere publicistice-fluviu: cărţi, traduceri, mono
grafii, studii şi articole, recenzii şi note criti c�,
v ŞI_ 1n
în toate periodicele bisericeşti din ţara,
multe reviste de peste hotare, în care abor
dează toate subiectele cheie ale învăţăturii
ortodoxe în confruntarea ei cu teologiile occi
dentale şi în acelaşi timp în deschidere ecu
menică, pe drumul unităţii creştine ecleziale.
Prin toate acestea, Părintele Profesor
Stăniloae este şi autorul unei gândiri teolo
gice personale, de mare adâncime şi fineţe în
acelaşi timp, articulată în învăţătura şi
lucrarea Bisericii Ortodoxe, susţinând, pe plan
extern, dialogul teologic ecumenic bilateral şi
multilateral în care este angajată Biserica
noastră, de la intrarea ei ca membră în
Consiliul Ecumenic al Bisericilor.
Contribuţia remarcabilă a Părintelui Profe
sor Dumitru Stăniloae îşi aşteaptă cercetătorii
care s-o prezinte şi să o evalueze în studii
sistematice şi de profundă analiză teologică,
îndeosebi dintre teologii care au ceva comun
cu însăşi viziunea teologică a Părintelui
Stăniloae. Filosofii teişti, de asemenea, vor
beneficia de aprofundările inedite date de
Părintele Stăniloae persoanei u mane plecând
de la adevărul că Dumnezeu este Unul şi în
acelaşi timp Trei.
Născut la 16 noiembrie 1903, în satul
Vlădeni, judeţul Braşov, din părinţi ţărani
săraci, buni creştini, după şcoala primară în

anul 1927, cu teza : Botezul copiilor, după ce
făcuse un an de studii la Facultatea de Litere
a Universităţii din Bucureşti . După un an de
studii la Facultatea de Teologie din Atena a
luat doctoratul în Teologie la Cernăuţi, cu teza
pregătită la Atena: Viaţa şi activitatea Patri

arhului Dositei al Ierusalimului şi legăturile lui
cu Ţările Româneşti, publicată în anul 1929 în

revista "Candela" a Facultăţii de Teologie din
Cernăuţi şi apoi în extras, în acelaşi an.
Marele teolog a l vremii şi patriot, Nicolae
Bălan, Mitropolitul Ardealului, care îl întreţi
nuse ca bursier la Cernăuţi şi Atena, îl trimite
la studii de specialitate în Istoria bisericească

satul natal, tânărul Dimitrie Stăniloae urmea
ză l iceul confesional "Andrei Şaguna" din
Bra şov. A studiat teo l og i a l a Facultatea �e
Teo logi e din Cernăuţi, u nde şi-a luat licenţa 1 n

uni versa l ă , peste hotare, la M u nchen, Berl i n ,
Paris, Belgrad, c u i ntenţia de a - 1 folosi în învă
ţ�mâ n lu l Leologic un iversitar şi în ierarhi �
Biserici i . Reven i t în tară, în 1 929, este num1t
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- la vârsta de 26 de ani - profesor la Academia
Teologică din Sibiu, predând, pe rând sau
concomitent, Dogmatica, Istoria bisericească
universală şi Pastorala, iar din 1936 a preluat
definitiv şi exclusiv catedra de Teologie
Dogmatică la această Academie până în
1946, fiind în acelaşi timp şi rector al aces
teia (1936-1946) şi redactor al "Telegrafului
Român" (1930-1945). La începutul anului 1947,
s-a transferat, prin chemare, la Facultatea de
Teologie din Bucureşti, unde a funcţionat în
anii 1947 şi 1948 ca profesor de Ascetică şi
Apologetică, iar din ianuarie 1949, ca profe
sor la catedra de Teologie Dogmatică şi
Simbolică pentru cursurile de doctorat, şi mai
apoi, pentru cursurile de licenţă şi doctorat
(1970) până la ieşirea la pensie, în octombrie
1973. Iar din octombrie 1973, a funcţionat ca
profesor consultant la cursurile de doctorat,
conducând numeroase teze de doctorat în
Teologia Dogmatică şi Simbolică şi fiind mem
bru şi preşedinte în comisii de doctorat.
Bogata activitate teologică a Părintelui
Profesor Dumitru Stăniloae, pusă în slujba
Bisericii Ortodoxe, în genere, şi a celei româ
neşti, în special, dar şi a unităţii creştine, a
fost unanim apreciată nu numai în ţară, ci şi
în afara hotarelor ei. Dovadă sunt numeroa
sele titluri onorifice şi distincţii care i s-au
acordat. Î n 1990 a fost ales membru cores
pondent al Academiei Române, iar în 1992
membru activ. Tot în 1992, U niversitatea din
Bucureşti i-a conferit titlul de "doctor honoris
causa'� Din decembrie 1989, numărul volu
melor publicate a sporit în chip vertiginos.
Iată cum îl caracterizează unul dintre uce
"
nicii" săi, părintele loanichie Bălan: "Înconju
rat de cărţi şi manuscrise, aşezat la aceeaşi
modestă masă de lucru, sub icoana Prea
Sfintei Treimi şi a Maicii Domnului, cărora le
a Închinat viaţa şi munca, Părintele profesor
scrie mereu. Scrie din iubire pentru Dumne
zeu, scrie din râvnă pentru Biserică, din
respect pentru Ortodoxie, din recunoştinţă
pentru ţara În care s-a născut şi s-a format, şi
dintr-o datorie de conştiinţă pentru credin
cioşi, pentru toţi oamenii de pretutindeni,
dornici de o călăuză spre Hristos şi lipsiţi de

avea un loc de cinste în panteonul marilor
teologi ai neamului nostru. Şi dacă în istoria
Bisericii noastre româneşti se vorbeşte despre
o "epocă" a lui Antim Ivireanul, a lui Veniamin
Costachi ori a lui Andrei Şaguna, va trebui să
se vorbească şi de o "epocă Dumitru
Stăniloae" în teologia românească. Opera şi
întreaga gândire teologică a Părintelui
Profesor Dr. Academician Dumitru Stăniloae
sunt o împlinire de excepţie a teologiei
româneşti, cu valenţe m ultiple şi foarte
semnificative pe plan panortodox şi ecumenic
în general. Suflul nou patristic şi ecumenic
adus teologiei româneşti, precum şi reflexi
unea teologică doctrinară de substanţă şi de
mare elevaţie duhovnicească, dau majorităţii
operelor Părintelui Academician Profesor D.
Stăniloae caracterul de lucrări de referinţă,
încă pentru multe generaţii de teologi de azi
înainte.
Î n deschiderea acestei lucrări emblematice
a părintelui doctor Ştefan Lucian Toma, găsim
câteva consideraţii ale celui mai Î nalt Prelat al
Ortodoxiei mondiale, Bartolomeu, Arhi
episcop al Constantinopolului, Noua
Romă şi Patriarh Ecumenic. Iată cum se
adresează Î naltul Prelat autorului acestei
cărţi : "Distinsului Dr. Ştefan Toma, fiu iubit in
Domnul al Smereniei noastre, har şi milă de
la Atotbunul nostru Domn Iisus Hristos. . . .
Având certitudinea că această publicare va
aduce un mare folos duhovnicesc evlaviosului
şi credinciosului popor român, exprimăm
bucuria Smereniei noastre şi vă dăruim cu
căldură binecuvântare pentru traducerea şi
publicarea În română a scrisorii noastre
patriarhale publicată În ediţia din limba
greacă. Vă felicităm pentru preocuparea
voastră iubită de Dumnezeu faţă de povăţu
irea duhovnicească a poporului evlavios din
România, vă dorim ca această iniţiativă de
publicare asumată să aducă roadă multă,
astfel Încât cei mai mulţi fraţi români ai noştri
să cunoască viaţa şi opera fericitului părinte şi
Învăţător, şi ne rugăm totodată pentru
bogata luminare a Duhului Sfânt În ceea ce
priveşte continuarea activităţii voastre
constructive'�
Î n Cuvânt inainte, autorul acestei d:lrţi ne

cuvânt şi de hrană duhovnicească. Camera sa
de lucru este mai degrabă o chilie călugă
rească, simpl�, t�cută, plină de cărţi; iar
Părintele Dumitru, ca un sihastru neobosit şi

spu n e că scopul acestei cărţi este acela de a
prezenta directiile principale în ceea ce pri
veşte înţelegerea gândirii teolo91ce a pr.
Dumitru Stăniluae, precum acestea ni se pre
zintă în studiile teologilor ortodocşi şi neorto
docşl contemporani. Susţinută ca teză de
doctorat la catedra de Teologie Dogmatică a

luminat de har, caută să-şi facN datoria de
preot al lui l"lristos, de teolog şi p�rinte
duhovnicesc, până in ultimul ceas'�

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae va
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revelaţiei lui Dumnezeu, aspectul veşnic al
existenţei sale şi iubirea, ca supremă manifes
tare a persoanei. A vorbit şi despre conştiinţa
de sine, libertatea, valoarea unică şi respon
sabilitatea omului faţă de sine şi faţă de cei
lalţi. A ajuns, în cele din urmă, la înţelegerea
persoanei umane ca o realitate paradoxală, o
fiinţă creată, care însă se îndumnezeieşte.
In capitolul al patrulea, care se referă la
învăţătura despre înd umnezeirea omului,
părintele a prezentat îndumnezeirea ca şi
împlinire a fiinţei umane în Dumnezeu, ca şi
scop al întregii spiritualităţi ortodoxe. A pre
zentat, de asemenea şi diferite aspecte ale
înţelegerii teologiei mistice şi ascetice ortodo
xe. Dintre caracteristicile teologiei ascetice
ortodoxe a amintit caracterul pozitiv, moral,
gnoseologic şi hristologic al acesteia. Dintre
elementele înţelegerii teologiei mistice orto
doxe s-a referit la distincţia dintre om şi
Dumnezeu, la respingerea ideii dizolvării per
soanei u mane în dumnezeire, la dimensiunea
comunitară a existenţei, la comuniunea cu
aproapele, la perceperea Sfintei Treimi drept
fundament al înţelegerii întregii spiritualităţi
creştine, la caracterul hristologic, pnevma
tologic şi eclesiologic al misticii ortodoxe. A
prezentat şi etapele progresului d uhovnicesc
al omului spre indu mnezeire: curăţirea,
iluminarea şi indumnezeirea.
În al cincilea capitol, care este dedicat
învăţăturii despre Sfânta Treime, autorul a
prezentat Sfânta Treime drept " Taină a comu
niunii perfecte a persoanelor distincte': S-a
referit, de asemenea, şi la cele două direcţii
fundamentale ale înţelegerii triadologiei de
către pr. Stăniloae, după cum acestea sunt
discutate astăzi, importanţa relaţiilor intra
trinitare pentru relaţiile interpersonale ale
oamenilor, adică înţelegerea Sfintei Treimi ca
exemplu suprem pentru relaţiile interperso
nale dintre oameni şi poziţia pe care pr.
Stăniloae a luat-o faţă de problema lui
Filioque. S-a referit şi la centralitatea dogmei
trinitare în teologia ortodoxă şi la contempla
rea Sfintei Treimi ca scop al intregii teologii
ortodoxe. A prezentat Taina Sfintei Treimi
drept taină a iubirii absolute şi cunoaşterea
Sfintei Treimi ca experienţă duhovnicească
prin dobândirea sfinţeniei.
Î n capitolul al şaselea, autorul s-a referit liJ

Facultăţii de Teologie a Universităţii Aristotel
din Tesalonic, cu titlul: Receptarea gândirii
teologice a pr. Dumitru Stăniloae În teologia
contemporană, sub îndrumarea praf. dr.
Dimitrios Tselenghidis, la data de 17 septem
brie 2006, prezenta lucrare a fost publicată în
limba greacă în martie 2007, cu titlul: Tradiţia
patristică În opera pr. Dumitru Stăniloae şi
lumea contemporană (Editura Pournaras,
Tesalonic, 350 p.). Ediţia în limba română
vede lumina tiparului în anul 2008, un an
comemorativ am putea spune, în care s-au
împlinit 15 ani de la mutarea la cele veşnice a
pr. Dumitru Stăniloae.
Lucrarea părintelui dr. Toma este structu
rată pe şase capitole foarte importante.
Bibliografia folosită de autor la elaborarea
acestei lucrări este impresionantă: o sumede
nie de izvoare extrem de importante precum
şi o mulţime de lucrări teologice atât în limba
română cât mai ales în limbi străine: greacă,
en9leză, franceză, germană, italiană etc.
In primul capitol, părintele dr. Ştefan Lucian
Toma a prezentat felul în care pr. Stăniloae
înţelegea actualitatea mesajului Părinţilor,
ca şi evidenţierea caracterului dinamic al
Tradiţiei şi dimensiunea neopatristică a gân
dirii sale teologice. A continuat, analizând
câteva elemente ale lucrării de mărturisire a
credinţei de către pr. Stăniloae, pe perioada
regimului comunist: sublinierea măreţiei
tainei persoanei umane, " materialismul
mistic� dimensiunea ontologică a hristologiei
şi a sotereologiei şi antropologia hristologică.
S-a referit la contribuţia pr. Stăniloae la teolo
gia secolului al XX-lea, accentuând înţelege
rea dimensiunii harismatice şi duhovniceşti a
teologiei sale, ca şi a Dogmaticii sale, drept
cea mai potrivită exprimare a caracterului
neopatristic al gândirii sale teologice.
În cel de-al doilea capitol, care se referă la
cosmologie, autorul a analizat tema lumii ca
dar şi lucrare a iubirii lui Dumnezeu, ca şi
caracterul revelator, logic, teologic şi duhovni
cesc al cosmologiei în gândirea teologică a pr.
Stăniloae. S-a referit, de asemenea, la tema
înţelegerii omului ca microcosmos şi macro
cosmos şi la teologia raţiunilor lumii.
În capitolul al treilea, care se referă la
teologia persoanei, a prezentat persoana
umană potrivit gând irii teologice a pr.
Stăniloae, ca cea mai mare taină a lumii crea
te, analizând câteva dintre caracteristicile
acesteia: centra lltatea ei în creaţie, structura
ei dialogică şi vocaţia ei spre comuniune. A
prezentat persoana u mană drept subiect al

învăţătura despre Biserică drept " lucrare de
mântuire a lui Hristos În desfăşurare" şi la
eclesiologie, ca temă principală a teologiei
ortodoxe, în secolul trecut. A analizat aspectul
dinamic, comunitar, triadologic, hristologic,
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pnevmatologic, cosmologic, eshatologic, tainic
şi teandric al înţelegerii Bisericii . A prezentat,
de asemenea, conceptul de "sobornicitate
deschisă " al pr. Stăniloae şi critica sa faţă de
"
" eclesiologia euharistică a lui Afanasiev, ca şi
o scurtă comparaţie cu abordarea eclesio
logică a mitropolitului Ioannis Zizioulas. A
subliniat de asemenea şi modul de înţelege
re al unităţii Bisericii de către pr. Stăniloae,
rolul dialogului ecumenic şi poziţia pe care

acesta a luat-o faţă de problema inter
comuniunii.
Î n concluzie, afirmăm că lucrarea părintelu i
doctor Ştefan Lucian Toma este una de
referinţă, o lucrare de marcă despre o mare
personalitate a teologiei româneşti. Părintele
Dumitru Stăniloae rămâne una dintre cele mai
proeminente figuri ale teologiei româneşti şi în
acelaşi timp unul dintre cei mai mari teologi ai
întregii ortodoxii de pretutindeni.

Corina Sporea-Bă răgan,

Cronica invăţământului din Vama Buzăului,
Editura Scrisu l Prahovean, 20 12
Praf. Vasile STANCU

"Ioan I. Russu" pentru studierea sud-estului
Transilvaniei. Au fost prezentate rapoarte şi
informări, proiecte şi teme de cercetare
privind românitatea din sud-estul Transilva
niei şi problemele identitare a altor regiuni
istorice ale ţării sau ale Europei, s-au înmânat
cele cinci premii anuale "I.I.Russu" unor
cercetători meritoşi din ţară şi zonă, s-a real
izat momentul "in memoriam " pentru ilustrul
dispărut, fostul prieten şi părinte spiritual al
multor români de pe aceste meleaguri, pr.
praf. univ. dr. Ilie Moldovan. În finalul Coloc
viului, au fost lansate şi prezentate, de către
autorii lor, cele mai recente apariţii editoriale
din acest an, în domeniile cercetării istorice şi
culturii. Că este vorba de "Bucuria lecturii"
(prof. Doina Dobrean) sau "Cronica
învăţământului din Vama Buzăului " (prof.
Corina Sporea-Bărăgan), de "Pledoarie în
apărarea pădurii " (dr. ing. Ilie Muşat) sau
"Ioan Ranca la 80 de ani" (Ioan Lăcătuşu,
Liviu Boar), toate îmi sunt la fel de dragi, atât
prin tematica lor, cât şi prin cunoaşterea
pregătirii ştiinţifice şi a trudei depuse de
autorii lor, în domeniul cercetării şi a tipăririi
acestora .
Voi prezenta, di ntre aceste " bijuterii ale
cunoaşteri i", cartea care-mi ami nteşte de
primii mei paşi în nobila m uncă de profesor
pe meleagurile "buzaielor": "Cronica învăti:l
mtlntu l u i d i n Va ma BuLă u l u i " scrisă cu
pasiune, dăru ire şi iubire f<:�ţă de locurile
natale şi a oamenilor l or, de profesoara de

1 n cadrul 11Zilelor Andrei Şaguna" d i n acest
an, prilejuite de împlinirea a două decenii de
activitate a Ligii Cu ltural-Creştine "Andrei
Şaguna", şi dedicate Sfâ n lului mare ierarh
Andrei Şaguna, un loc distinct 1-a deţinut
desfăşura rea lucrărilor celei de-a IV-a ed iti i il
Colocv i u l u i Nuţionul Lll Gru p u l ui de cercetare
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istorie Corina Sporea-Bărăgan. câteva cuvinte,
spre cunoaşterea autoarei, cred că sunt
necesare deoarece activitatea profesională şi
ştiinţifice-metodică, în cea mai mare parte,
până la pensionare, şi-a desfăşurat-o în
Braşov şi în judeţul Braşov.
S-a născut în satul Acriş, comuna Vama
Buzăului, judeţul Braşov, la 18 iunie 1943, în
renumita familie din "bazinul buzaelor",
Sporea, pomenită odată cu primele atestări
documentare ale aşezărilor de la izvoarele
Buzăului. Este nepoata renumitului memoria
list Constantin Sporea, student, la Universi
tatea bucureşteană, al lui Titu Maiorescu,
Constantin Rădulescu-Metru, Dimitrie Onciul,
Ovid Densuşeanu, Nicolae Iorga, dar şi coleg
cu Octavian-Codru Tăslăuanu, Valentin Bude
şi Alexandru Lapedatu, apoi profesor de
limba germană la Iaşi şi Deva, unde leagă
trainice prietenii cu Octav Băncilă, Ibrăileanu,
Vasile Pârvan, Calistrat Hogaş şi Ioan Slavici.
Corina urmează cursurile şcolii primare în
satul natal, Acriş, iar cele 9imnaziale la şcolile
din Vama Buzăului şi Intorsura Buzăului.
Potrivit tradiţiei familiei, liceul n va urma la
Braşov, continuînd cursurile superioare la
Facultatea de istorie din cadrul Universităţii
Bucureşti, pe care le absolvă în anul 1965. Îşi
începe cariera didactică în comuna natală,
Vama Buzăului şi satul vecin Acrişului, Brădet,
unde va funcţiona timp de trei ani.
Promovând, cu succes, gradele didactice, va
reuşi să obţină posturi în învăţământul liceal
şi postliceal tehnice, la Săcele şi Braşov, iar
între anii 1983-1989 să funcţioneze ca
profesor asociat la Universitatea "Transilva
nia" din Braşov. Activitatea didactică o
completează armonios cu cercetarea istorică,
publicând rezultatele obţinute în reviste de
specialitate şi în presa locală. Demne de
remarcat sunt studiile: "Documente inedite
din activitatea lui George Bariţiu, 1850-1855"
(rev. "Cumidava " nr. 6/1973), "Românii din
Buzăul Ardelean implicaţi în făurirea României
Mari" (rev. "Angvstia", nr. 13/2009), comuni
cările ştiinţifice susţinute la Lectoratele de

dat pace - "de a şterge colbul... aşezat peste
această adevărată avere a locului - şcoala'�
de a aduce "/a lumină această binefăcătoare
lucrare a Înaintaşilor a «luminătorilor satului»,
preoţi şi Învăţători, care cu trudă şi multă
iubire de neam, au făcut Învăţământ la Vama
Buzăului'� încă de acum 188 de ani, sau de
pe vremea înfiinţării Asociaţiunii (ASTRA).
După o documentare minuţioasă în arhive,
discuţii cu foştii elevi ai şcolilor satului, astăzi
ajunşi la vârste venerabile, ideea s-a intrupat
într-o cronică frumoasă, cea a învăţământului
de pe meleagurile natale, care, cu siguranţă,
se înscrie ca o pagină, originală pentru Vama
Buzăului, dar, caracteristică pentru tot învăţă
mântul rural din Ardeal, începută în fapt cu
perioada şaguniană şi terminată în zilele
noastre. Şi, nu întâmplător, pentru a-i da o
înaltă cinstire, chiar la începutul paginii, prima
copertă, poartă semnătura celui mai mare
înaintaş "luminător'� simbol al spiritualităţii,
învătământului şi unităţii nationale al românilor
de pe aceste meleaguri, preotul, învăţătorul
şi liderul "vămaşilor de la poalele Ciucaşului'�
Ioan Modroiu, despre care am auzit vorbindu
se cu adâncă pioşenie şi respect, din primele
mele clipe trăite în învăţământul întorsurean .
Structurată pe cinci capitole, cartea surprin
de, in primele două, principalele momente şi
transformări, petrecute în sistemul şcolar
"vămăşan", aflat sub influenţa marilor eveni
mente istorice, cărora autoarea le dă impor
tanţa şi interpretarea adecvată, specifică unui
bun cunoscător al istoriei naţionale.
Astfel, Corina Sporea-Bărăgan surprinde,
într-o adevărată frescă, patru etape caracte
ristice în evoluţia şcolii, etape care se
conturează ca tablouri de-sine-stătătoare în
spaţiul frescei, cu rupturile caracteristice
generate de exploziile social-naţionale, dar şi
cu legăturile şi continuităţile datorate tradiţi
ilor, amprentei spirituale a poporului nostru şi
factorului politic dominant al timpului. Primu l
tablou ilustrează învăţământul confesional
până la Marea Unire, pornind de la izvoarele
sale, de la 1824, trecând prin perioada

estului Transilvaniei, articolele scrise în
publicaţia de cultură şi atitu d i n e "Condeiul
ardelean" privind istori a spiritu al ă şi c u ltu ra l ă

şcolare, situaţia înv�ţătorilor, programele şi
manualele şcol are, concursurile organizate

Vara al e Societăţii Istorice braşovene, la
sesiunile n aţiona l e " Româ n ii din sud-estul
Transilvaniei" de la M l ercurea-Ciuc şi Sfântu
Gheorghe, la Colocviul Naţional al Grupului de
Cercetare "Ioan I. Russu" pentru studiul sud

şaguniană şi a legislaţiei maghiare, Trefort şi
Appony, pân� la sfâ rşitul marelui r�zboi de
întregire naţională. Sunt aduse, în faţa citi
torului, diverse d ocu men te care ne da u
informaţii despre: evidenţa copiilor şcola ri ,
inventarul şcolii confesionale, starea edificiilor

pentru ocuparea posturilor de în văţăto r,

la izvoarele Bu zăulu i .
această perioadă, o idee nu i-a

a localităţilor de

Şl-n

toată

situaţia şcolar� a a nu l u i 1 9 1 8 .
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Un al doilea tablou, cuprinzând perioada
1918-1948, redă transformările petrecute
prin trecerea de la învăţământul confesional
la învăţământul de stat românesc, bazat pe
principiile marelui reformator al învătămân
tului de la începutul secolului al XX-lea, Spiru
Haret. La nivelul comunei, a fost infiintat
Comitetul Şcolar care "coordona manage
mentul şcolar" şi reprezenta cele trei institutii
şcolare de pe raza localitătii, în relaţiile cu
organismele statului, Vama centru, Vama de
Sus şi Acrişul. Alături de acesta, mai funcţiona
"Consiliul Învăţătorilor, format numai din
cadre didactice, ce hotărau in problemele
legate de activitatea şcolară'� Acestea conlu
crau "in interesul copiilor satului, pentru a
asigura frecventarea şcolii': Autoarea descrie
pe larg baza materială a şcolilor, populaţia
şcolară, personalul didactic, activitatea şcolară
şi extraşcolară la Şcoala nr. 1 (centru), aspecte
din activitatea la catedră, inspecţiile şcolare,
desfăşurarea serbărilor şcolare, alte activităţi
social-obşteşti, încheind tabloul cu situaţia
şcolii în anii Celui de-al II-lea Război Mondial
şi a perioadei postbelice până la Reforma
învăţământului, din 1948.
În tabloul următor, al perioadei comuniste,
1948 - 1989, Corina Sporea-Bărăgan pune
accent pe transformările "de tip stalinist"
petrecute la începutul perioadei, excesele ide
ologiei staliniste aplicate în şcoală, lichidarea
analfabetismului, abuzurile asupra şcolii şi
slujitorilor ei, impuse de noul regim, instituţia
pioneriei şi factorii care au ajutat şcoala la
împlinirea misiunii ei în timpul regimului
comunist. La acest tablou, autoarea adaugă
practica şi experienţa personală, ca elevă şi
profesoară la unităţile şcolare din zonă,
vorbind deseori, cu căldură şi mândrie,
despre activităţile sale şi ale colegilor săi.
Fresca şcolară a istoriei învăţământului se
încheie cu o scurtă sch iţă , intre contururile
neclare ale unei "interminabile reforme caracte
rizate de incompetenţă, incoerenţă neştiinţi

tineretului şcolar, grefate pe lipsa de
informaţie stiinţifică coerentă şi de durată,
sunt doar paleative care nu reuşesc să
suplinească nici pe departe formarea
sentimentelor patriotice şi naţionale, în
contextul propagării unui europenism
deşănţat şi antinaţional prin toate mijloacele
mass-media şi a reţelelor de socializare la
care tineretul, de la vârstele cele mai fragede,
are acces. Până când ministerele învăţă
mântului sau educaţiei, tineretului sau
sportului, cercetării ştiinţifice sau ştiinţei, sau
cum naiba s-ar mai numi, nu vor face un
program naţional de educaţie, coerent şi cu
bătaie lungă, situaţia educaţiei şcolare se va
înrăutăti şi mai mult. Vor veni la catedră
"educaţii" acestei vremi ale căror idealuri
formate de şcoala românească a perioadei
postrevoluţionare sunt departe de a fi
patriotice şi naţionale. Ce se va întâmpla
atunci cu generaţiile viitoare?
Din amărăciunea desprinsă, din cele câte
va rânduri ale autoarei acestui tablou, despre
situaţia şcolii postrevoluţionare, cred că şi
dânsa imi împărtăşeşte gândurile privind
viitorul sumbru al şcolii româneşti. Şi cred
acest lucru pentru că principiul haretian "cum
arată astăzi şcoala, aşa va arăta mâine ţara'�
împărtăşit de autoare, a rămas la fel de
valabil şi astăzi ca şi la inceputul secolul ui al
XX-lea. Şi mai sunt convins că autoarea, prin
această lucrare, în afara scopurilor
împărtăşite, a vrut să tragă şi un viguros
semnal de alarmă pentru oamenii actuali ai
şcolii din vatra Vămii Buzăului, asupra
pericolului pierderii identităţii lor ca români
prin continuarea unui asemenea sistem de
învăţământ. Să mă ierte autoarea, dar por
nesc de la prindpiul arhicunoscut al rolului
recenzorului unei cărţi: de a sublinia in mod
deosebit ce autorul nu a vrut să spună sau nu
a putut să spună în carte.
Cele trei capitole următoare ale cărţii
reuşesc s� realizeze câte o cronică mai mică
a celorlate unităţi şcolare din vatra Vămii;
Şcoala de stat nr. 2 d i n Vama de Sus; Şcoala
de 4 ani di n Buzăiel şi cea mai îndrăgită
dintre toate, Şcoala primară din Acriş.
În final, vreau să remarc acribia arhivistică
şi şti i nţlflca a cercetătoa rei in ale istoriei
învătământului din Vama Buzăului, bogăţia
surselor de documentare folosite, discutarea
variantelor de I nte rpreta re a documentelor
istorice şi, nu în ultimul rând, Iubirea fată de
locurile natale şi oamenii lor. Şl-n finalul
finalului, vreau să dezvălui publicului un mic

fică, susţinută de o legislaţie nerealistă,

subordonată Intereselor politice'� Schimbarea

deasă a structurii anului şcola r, manualele
"aşa-zise" alternative, renunţarea la unifo rma
şcolar�, golirea manualelor şcola re de
conţin ut la disciplina istorie, diminuarea
educaţiei patriotice sunt numai câteva dintre
racilele sistemului actual, evidenţiate de
autoare. Eu, autorul acestor rânduri, cred că
micile şi sporadicele acţiuni iniţiate de cadrele
didactice locale in privi nţa suplinirii activit�
ţilor sistematice ale unor organizaţii ale
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fiind de altfel singura autoare din zona
buzaielor care a scris o astfel de lucrare
complexă. Celelalte scrieri de acest gen sunt
simple monografii generale.
Recomand cu căldură lucrarea, spre a fi
citită, tuturor cadrelor didactice cât şi iubito
rilor de istorie.

secret al autoarei: de pe acum lucrează la
ediţia a II-a a "Cronicii învăţământului din
Vama Buzăului", ediţie îmbunătăţită şi adău
gită cu noi documente, inedite, din Arhivele
Ministerului Învăţământului.
Felicitări, Corina Sporea-Bărăgan, pentru
frumoasa pagină de istorie pe care ai scris-o,

Nicoleta Ploşnea,

Biserici, şcoli, comunităţi rurale româneşti din
Covasna şi Harghita { 1850-19 18),
Editura G ra i Românesc, Miercurea-Ciuc, 20 1 2
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU

Lucrarea a apărut în seria Teze de doctorat
susţinute la Institutul de Istorie " George
Bariţiu" din Cluj-Napoca, sub coordonarea

NICOLETA PLOŞNEA

conducătorului ştiinţific, dr. Dumitru Suciu.
Volumul are 486 de pagini, din care 140 file
anexe, bibliografie şi rezumatul în limba
engleză . Autoarea, Nicoleta Ploşnea, este
profesor la Miercurea-Ciuc, soră la aşeză
mântul monahal de pe lângă Centrul Eparhial
al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
şi coordonatoarea Centrului Cultural "Miron
Cristea " din Miercu rea-Ciuc, instituţie de
cultură laică şi bisericească, din subordinea
tinerei Eparhii ortodoxe a credincioşilor
români din Arcul Intracarpatic.
Este cunoscut faptul că, în ultima jumătate
de secol, cercetarea istoriei românilor din
judeţele Covasna şi Harghita nu a constituit
o prioritate a istoriografiei româneşti . Un
generos proiect iniţiat de societatea civilă
românească din cele două judeţe, proiect
care avea ca obiectiv reluarea acestor
cercetări, în climatul de libertate instaurat în
societatea românească, după evenimentele
d i n decembrie 1989, a prins contu r,

BISERICI, ŞCOLI, COMUNITĂŢI
RURALE ROMÂNEŞTI
DIN COVASNA ŞI HARGHITA
850- 1 9 1

Institutul d e Istorie "George Bariţiu"
Cluj-

apoca

VI

EDITURA GRAI ROMÂNESC

consistenţă şi continuitate, d u pă înfiinţarea
Fpismpi�i Ortodoxe a Cova snei şi Harghitei,
în anul 1 994, şi crearea cadrul u i i nstituţi o n a l
adecvat cercetării a rea l u l u i est-transilvan, din
perspectivă interdisci plina ră, toate acestea cu
binecuvântarea şi sp rijin u l nemijlocit al IPS
Pă ri nte le Arhiepiscop Ioan Selejan .
Astfel , cercetări le din p erioad a i nte rbe l ică
p u rtâ n d
semnătura
lui
N icolae
I o rga,

Gheorg he

Popa-Lissea nu,

Sabin

Oprean u ,

Ştefa n Meteş, Ştefa n M a n ci u l ea , E m i l Micu,

Teo d o r C h i n dea , Aurel N i stor ş . a ., precum şi

drumul deschis de savantul clujean 1 . 1 . Russu

şi urmat exemplar prin activitatea cunoscu
ţilor cercetători Ioan Ranca, Ioana C r i sta c he 
Pa n a i l, Ana G ra m a ,
Liviu
Boar, Vas i le

Lechinţan ş.a., a continuat şi s-a consol idat
prin constitu irea unei adevărate comun ităţi
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ştiinţifice care, an de an, a participat la sesiu
nile, simpozioanele, dezbaterile organizate de
Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit
"
Nicolae Colan , Muzeul Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni, Arhivele Naţionale şi Centrul
European de Studii Covasna-Harghita şi
"
Fundaţia "Miron Cristea , la Sfântu-Gheorghe,
Miercurea-Ciuc, Topliţa, Izvorul Mureşului şi
Covasna, iar comunicările prezentate cu aces
te ocazii au fost publicate în cele 1 5 ediţii ale
anuarului "Angvstia': şase volume "Sangidava':
"
în paginile revistei "Grai Românesc a Episco
piei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, şi în
alte numeroase lucrări de istorie, etnografie,
sociologie, demografie, de spiritualitate şi
cultură românească.
Volumul Biserici, şcoli, comunităţi rurale
româneşti din Covasna şi Harghita (1850-1918)
are meritul de a valorifica un impresionat
volum de informaţii, preluat din lucrările
menţionate, dar şi din alte surse edite,
lucrarea fiind elaborată pe baza unei vaste
bibliografii. Un alt merit a l volumului de faţă îl
constituie introducerea în circuitul ştiinţific a
unui număr mare de documente inedite,
depistate în urma cercetării laborioase a fon
durilor arhivistice aflate în păstrare la Arhivele
Naţionale şi in arhivele ecleziastice din Sfântu
Gheorghe, Miercurea-Ciuc, Sibiu, Bucureşti,
Târgu-Mureş şi Alba Iulia. În acest context,
subliniem valoarea documentară deosebită a
anexelor care conţin "date, statistici, cifre
precise ce sunt integrate, comentate temeinic
de către autoare care le intrepretează, le
pune in lumină in lucrare'�
Beneficiind de îndrumarea atentă şi de
înaltă competenţă a cercetătorului ştiinţific
clujean Dumitru Suciu, autoarea a elaborat
teza de doctorat după "o structură bine
gândită, bine realizată şi axată pe cinci capi
tole mari, fiecare cu subdiviziuni tematice'�
Problemele abordate în cele cinci capitole,
subsumate temei generale şi perioadei

Pe baza unei metodologii riguros elaborate,
autoarea a reuşit să sistematizeze şi să
analizeze informaţiile edite şi inedite,
"incadrându-Je armonios in firul roşu al
evenimentelor'� oferind cercetării - aşa cum
subliniază conducătorul ştiinţific Dumitru
Suciu
"tabloul evoluţiilor protopopiatelor,
parohii/ar, şcolilor confesionale şi ale sufle
telor credincioşilor ortodocşi şi greco-catolici"
din arealul cercetat. Înţelegerea evoluţiei
faptelor, proceselor şi fenomenelor analizate
este înlesnită de prezentarea cadrului general
instituţional şi legislativ, laic şi bisericesc, în
care au loc acestea. Sunt prezentate cauzele
care au determinat anumite evoluţii, rolul
benefic al unor mari personalităţi precum
mitropoliţii Andrei Şaguna şi Alexandru Sterca
Suliţiu, viitorul patriarh Miron Cristea, al pro
topopilor locali, al elitei româneşti transilvane
şi, în mod deosebit, al celor doi principali
intelectuali ai comunităţilor săteşti - preotul şi
învăţătorul.
Prin întregul conţinut al volumului,
autoarea şi-a atins scopul propus, respectiv
acela de a "reconstitui o imagine cât mai
veridică a vieţii şi a evoluţiei " TRIADEI"
existenţei româneşti: SA T, BISERICĂ,
ŞCOALA '� în această parte de ţară. Pe drept
-

cuvânt se poate aprecia că, volumul

Biserici, şcoli, comunităţi rurale româ
neşti din Covasna şi Harghita (18501918) reprezintă o lucrare de referinţă

pentru istoria locală, regională şi
naţională. Pe viitor, cei care vor cerceta
istoria fostelor scaune secuieşti, În a
doua jumătate a secolului al XIX-lea şi
Începutul secolului al XX-lea, vor trebui
să includă obligatoriu În bibliografia lor
şi această lucrare. De aceea, volumul de

faţă constituie o valoroasă bază de date
indispensabilă pentru editarea sau reeditarea
monografiilor locale, inclusiv pentru locali
tăţile etnic mixte, în care astăzi comunităţile
româneşti, ca u rm a re a
mLJghiarizare, sunt drastic

istorice ce rcetate ( 1850- 1 9 1 8), sunt grupate
tematic, geografic şi cronologic astfel : Cadrul

geografic- istoric. Sca unele secuieşti între

procesu l u i
diminuate.

de
De

aceea cartea trebuie să fie cunoscută, atât de

cercetători , profesori, preoţi, oameni de
cultură, d a r şi de publicul larg, iubitor de
cunoaşterea adevărului istoric şi, mai a les, de
unii formatori de opinie din presa locală de
limbă maghiară care continuă să minima
lizeze, sau chiar să eludeze prezenţa şi
dăinuirea populatiei româneşti în "Secuime".
Volumul trebuie să se regăsească în toate
parohllle
ortodoxe şi şcolile româneşti din
judeţele Covasna şi Harghita .

1850-1918; Bisericile româneşti d i n protopo
piatele Trei Scaune, Odorhei, Ciuc-Giurgeu,
Reghin; Satul românesc din "Secuime "
obşte
bisericească
şi ctitor de şcol i ;
Învă�ământul confesional ş i protopoplatele
româneşti din Covasna şi Harghita; Preoţi,
învăţători şi credi ncioşi d i n Covasna şi
Harghita în timpul Pri mului Război Mondial şi
participarea lor la Unirea Transilvaniei cu
România de la 1 Decembrie 1 9 1 8 .
-
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Sincere felicitări autoarei şi căldu
roase mulţumiri tuturor celor care au

moderne şi contemporane a României.
Dumnezeu să-i răsplătească truda

sprijinit-o, În conceperea, elaborarea şi
finalizarea acestei remarcabile lucrări.
Prin această reuşită de certă valoare
ştiinţifică, autoarea şi-a câştigat un loc

jertfelnică şi să-i sporească puterile
pentru a continua cercetarea dar şi
realizarea unor noi fapte ziditoare de

distinct şi respectat În rândul elitei
formată din " corpul " cercetătorilor
specializaţi
În
domeniul
istoriei

românească la izvoarele Oltului şi ale
Mureşului.

istorie,

cultură

şi

spiritualitate

coord . Dr. Ioa n Lăcătuşu,

Genealogia Familiei Colan,
Editura Euroca rpatica, Sf. Gheorg he, 20 1 2

Praf. Ligia-Dalila GHINEA

Această apariţie editorială, pe care o
datorăm Centrul u i European de Studii
Covasna-Harghita, coordonată de directorul
Editurii Eurocarpatica, dr. Ioan Lăcătuşu, ar
putea fi considerată, mai degrabă, un flori
legiu al Arcului Intracarpatic, dar fiindcă totul
este relativ, după cum a demonstrat Albert
Einstein, adevărul ar avea de suferit.
De ce susţinem această aserţiune care
poate vă surprinde?
Pentru că în lucrarea, apărută în noiembrie
2012 şi intitulată sugestiv "Genealogia Familiei
Colan ': dr. Ioan Lăcătuşu, coordonatorul
acestei ediţii de lux de 200 de pagini,
cuprinde foarte multe informaţii, i magini,
petiţii, epistole, mărturii referitoare la persona
lităţile care compun arborele genealogie al
Familiei Colan, dar care locuiesc sau au locuit
şi îşi aduc sau şi-au adus contribuţia aleasă în
diverse domenii, în întreaga ţară şi peste
hotare. Acesta este motivul pentru care
susţinem că aceşti iluştri cărturari, savanţi,
prelaţi cu care ne mândrim, noi, ca români,
fac cinste nu doar Arcului Intracarpatic, ci
întregii noastre Românii.
Citind acest volum, simţim că "aşa cum

de Munţii Carpaţi. Această localitate (din
judeţul Covasna, n . n.) se Învecinează cu una

râurile Îşi croiesc drum, prin munţi, prin
dealuri, prin câmpii, purtând În undele lor,
binecuvântarea Cerului, tot aşa şi societatea
umană este traversată de importante familii,
pc ai căror umeri se sprijină, de secole

dintre cele mai importante aşezări din spaţiul
nostru românesc, şi anume localitatea Ariuşd.
Când rosteşti numele acestei localităţi, te
duce gândul dincolo de istorie, În Însingu

ratele vremuri de unde aflăm importante
urme materiale ale unei culturi Înfloritoare.
Având În vedere configuraţia geografică a

Întregi, cerul ţării Întru dăinuire. Un aseme ·

nea râu Îşi are izvorul in localitatea Araci,
aflată În sud-estul Transilvaniei şi Îmbrăţişată
· ·-·--
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zonei, ea se Încadrează În matricea de
formare a mai multor culturi şi civilizaţii, atât
din ţară, cât şi din alte părţi ale lumii. Iată
contextul cultural, geografic şi de civilizaţie
din care, din mărturii scrise, avem originile
unei familii: COLAN din ARAC!, cu rădăcina
arborelui genealogie al acestei familii la anul
1810. Se confirmă, prin această familie, că:
" veşnicia s-a născut la sat'� după cum spunea
Lucian Blaga, fiindcă mulţi dintre fiii acestei
ţări s-au născut În modestele vetre româneşti
de la poalele carpaţilor'� după cum afirmă
Î.P.S. Ioan Selejan, în i ncipitul acestei
genealogii.
"În lucrarea Proniei divine, fiecare om care
vine in lume are o menire. Astfel, unii oameni,
sporind darurile primite de la Dumnezeu, prin
credinţă lucrătoare, devin " luminători" pentru
familie, pentru comunitatea În care trăiesc,
pentru neam, pentru intreaga omenire,
sporind cunoaşterea ...
Dragostea faţă de Biserică şi Neam, faţă de
cultură, implicarea În Însuşirea, dezvoltarea şi
popularizarea valorilor morale, şi culturale,
comună Ca/anilor,
i-a aşezat, prin
tenacitatea, inteligenţa şi dăruirea lor, Între
cele mai luminoase chipuri de mari
personalităţi ale Bisericii, Culturii şi Ştiinţei. . .
Lucrarea monografică de faţă prezintă un
interes deosebit, mai ales pentru tânăra
generaţie, deoarece aduce În actualitate,
chipul unor personalităţi care s-au păstrat În
memoria luminoasă a neamului nostru, prin
dragostea şi devotamentul /ar faţă de Biserică
şi Neam, prin cultura lor, prin strădania lor de
a se implica in ridicarea nivelului de
cunoaştere al poporului, prin seriozitatea şi
demnitatea lor, dar şi prin generozitatea
lor.Aceste trăsături se regăsesc În conduita
membrilor Familiei Ca/an şi a multora dintre
cei care au avut şansa să crească Împreună
cu ei sau să se formeze sub Îndrumarea lor" 
ne transmite P.S. Vasile Someşanul, Episcop
Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi
Clujului, în capitolul de început al volumului.
Din paginile acestei lucrări ce dovedeşte
vocaţia de cercetător, dar şi truda, erudiţia şi
acribia coordonatorului care o şi prefaţează,
lectorul ce are pregătit orizontul de aşteptare,
poate afla informaţii va loroase despre
localitatea Araci şi aspecte detaliate despre
personalităţile culturii, ştiinţei, economiei şi
vieţii publice, din Familia Col a n .
Ne referim, desigur, la luminoasele chipuri
ale Mltropolltul u i Nicolae Cola n , ierarh
cărturar, apreciat pentru rodnica sa activitate

pastorală, culturală, ştiinţifică; profesorului dr.
inginer Horia Colan, autor al unei opere
ştiinţifice impresionante; profesorului dr.
Dimitrie Macrea - distins lingvist român, toţi
trei membri ai Academiei Române; profeso
rului dr. Dan Munteanu-colan, traducător,
scriitor, critic literar, mare hispanist român;
profesorului Ion Colan, cărturar braşovean,
ctitor de instituţii şi publicaţii culturale de
importanţă naţională.
Alături de aceste elite, sunt aşezaţi în
prezentul arbore genealogie, membrii
familiilor Rafiroiu, Cioflec şi Nistor, înrudite cu
Familia Colan, aşa cum rezultă din fişele
biografice, dar şi din alte documente din
arhivele statului şi din arhivele personale ale
familiilor amintite.
Volumul de faţă aduce, în faţa noastră, şi
câteva modeste însemne de cinstire, de
preţuire a unor personalităţi din familiile
Colan, Cioflec, Rafiroiu şi Nistor, prin efor_turile Centrului Ecleziastic " Mitropolit Nicolae
Colan " sau ale altor instituţii, bunăoară
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, căruia îi
datorăm casa Memorială " Romulus Cioflec ",
din Araci, judeţul Covasna.
Dacă parcurgem rândurile acestei perti
nente lucrări, vom avea ocazia să constatăm
că acest pământ, din inima României, a dăruit
de-a lungul timpului, "lingvişti, filologi, arhe
ologi, istorici, teologi, geologi, pedagogi,
ingineri, economişti, informaticieni, cadre
didactice universitare, decani şi rectori de
universităţi, cercetători, scriitori, publicişti,
folclorişti, medici, jurişti, ingineri, pictori, gra
ficieni, muzicologi compozitori, autori de
manuale şcolare, de cursuri universitare, de
dicţionare, traducători, oameni politici,
miniştri, demnitari de stat, ofiţeri superiori,
generali, piloţi, şi alţii. . .
Ne fac cinste nume ca: Elie Miron Cristea,
Patriarhul României, Justinian Teculescu,
Episcop al Armatei, Veniamin Nistor, Episcop
de Caransebeş. Octavian-Codru Tăslăuanu,
Valer Dorneanu, Teodor Chindea, Victor
Dobreanu, Aurel Nistor, Gheorghe Răţulea,
Veniamin şi Timotei Tohăneanu, Mihail Gaia,
Gheorghe Avram şi alţii'� după cum ne
precizează dr. Ioan Lăcătuşu.

"Urmând indemnul Sf. Apostol Pavel, noi,
cei ce avem şansa să cunoaştem astfel de
oameni şi să beneficiem de roadele lucrării
lor, trebuie sJ le datorăm recunoştinţă şi
silinţa in a le urma credinţa: "Aduceţi-vă
aminte de mal-marii noştri, care v-au grăit
vouă cuvântul lui Dumnezeu, priviţi cu luare320

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Recenzii
aminte cum şi-au Încheiat viaţa şi urmaţi-le
credinţa. " (Evr. 13, 7)" (P.S. Vasile Someşanul,
op. cit.).

neştiinţei şi negurii timpului, căci l umina celor
ce au vieţuit şi au dăinuit aici, a însoţit şi
însoţeşte generaţii şi generaţii de-a rândul, iar
noi, oamenii de azi şi de mâine, trebuie să
veghem să rămână mereu aprinsă.

În concluzie, am dori să mai subliniem că
acest areal geografic nu trebuie lăsat uitării,

Anuarul Arhivelor M u reşene - Serie N ouă, N r. I (V)
Târgu-Mureş, 2012, redactor-şef dr. Liviu Boar

Ramona-Carmen PĂCURAR

Lansat în luna octombrie 2012, la Târgu
Mureş, cu ocazia Sesiunii de comunicări

ştiinţifice "Arhivele şi Cercetarea istorică "

aflată la a Xl-a ediţie, organizată de către
Arhivele Naţionale Mureş, în colaborare cu
Universitatea " Petru Maior" şi Institutul de
Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Şincai ",

Anuarul Arhivelor Mureşene Serie Nouă nr.
I(V) stă sub patronajul Arhivelor Naţionale

Serviciul Judeţean Mureş şi al Asociaţiei
Arhiviştilor " David Prodan ", Filiala Târgu
Mureş.
În urmă cu un deceniu, în anul 2002,
apărea în peisajul publicistic mureşean o
revistă de specialitate editată de Direcţia
Judeţeană Mureş a Arhivelor Naţionale şi
"
Asociaţia Arhiviştilor " David Prodan cu titlul
Anuarul Arhivelor Mureşene. Atunci, la
început de drum, cu mult entuziasm, echipa
colegiului de redacţie şi-a propus ca anual să
dea la tipar câte un număr al revistei, cu atât
mai mult cu cât acel prim volum s-a bucurat
de o reală apreciere din partea cercetătorilor.
În următorii trei ani, până în 2005, micul
colectiv reuşeşte să îşi îndeplinească dorinţa,
dar g reutăţile materiale înving şi proiectul din
păcate se suspendă. Acum, după şapte ani de
la ultimul număr, din dorinţa colectivului şi cu
sprij inul unor generoşi sponsori, s-a hotărât
reluarea publicării acestei serii noi a Anuarului
Arhivelor Mureşene.
Apariţia acestei serii se face cu girul unui
Consiliu Ştiinţific din care fac parte persona
lităţi de prestigiu ale istoriografiei româneşti
dintre care aminti m : praf. u niv. d r. Boc-5a n
Nicolae, praf. univ. d r. Nicolae Edroiu, mem

ambii prorectori ai Universităţii " Babeş-Bolyai "
din Cluj-Napoca, praf. univ. dr. Ioan Aurel
Pop, rectorul aceleiaşi Universităţi, membru
al Academiei Române, praf. univ. dr. Florin
Platon, praf. u niv. dr Cornel Sigmirean, dr.
Pai-Antal Sandor - membru extern al
Academiei Maghiare din Budapesta, dr. Ioan
Drăgan - directorul Arhivelor Naţionale ale
Român iei, dr. Bereny Maria - di rectorul
Institutului de Cercetări din Gyula a l
Românilor din Ungaria, Anghelescu Hermina
Georgeta Benedicta - profesor asociat Wayne
State University, SUA.

bru a l Academiei Române, praf. univ. dr.
Bolovan Ioan, praf. univ. dr. Graf Rudolf,
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Noua serie păstrează structura cristalizată
în cele patru numere a nterioare. Rubrica
Arhivistică, cuprinde studii de specialitate
privind controlul la creatorii şi deţinătorii de
documente (Nicoleta Luiza Ilie), surse ale
cercetării arhondrologice în arhivele romana
catolice din Transilvania (Bemad Rita), relaţia
dintre arhive şi comunităţile locale (Constan
tin Cheramidoglu), structura şi valoarea fon
dului personal al scriitorului Petru Vintilă
(Laurenţiu Ovidiu Roşu), relaţia dintre
arhivele româneşti şi cele maghiare după
1989 (Liviu Boar, material în limba engleză).
Rubrica Istorie, cuprinde, ca şi în numerele
anterioare, un spaţiu larg şi o perioadă
istorică de o jumătate de mileniu, începând
cu studiul privind documentele din Arhivele
Naţionale Covasna referitoare la istoria
actualului judeţ Mureş în perioada 1526-1906
(Ioan Lăcătuşu, Vasile Stancu), istoricul
scaunelor secuieşti (Pai-Antal Sandor),
biserica ortodoxă din Saschiz în secolul al
XIX-lea (Nicolae Teşculă), a ctivităţile carita
bile ale preoţilor din Protopopiatul ortodox
român al Reghinului în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea - primii ani ai secolului al ·
XX-lea (Rorin Bengean), problema împrumu
tului maghiar din 1895 şi rambursarea
acestuia după 1920 (Tudor Răţoi), reglemen
tarea regimului proprietăţii populaţiei germane
în anii 1944-1948 (Peter Moldovan) şi altele.
Rubrica Documente, conţine trei materiale
cu dorumente inedite privind amintirile din
cătănie ale lui Pavel Jumanca (Laurenţiu
Ovidiu Roşu), activitatea lui Iustin Handrea
oglindită în documente de arhivă (Aurelia

Diaconescu) şi un document inedit privind
evenimentele din toamna anului 1944 petre
cute la Târgu-Mureş, trăite de un locuitor al
oraşului şi povestite într-o scrisoare către una
dintre rudele sale (Laszl6 Marton).
O noutate a acestei serii o constituie
rubrica Arhivişti ardeleni, în care se doreşte
publicarea biografiilor unor personalităţi din
Arhivele transilvane care nu se mai află
printre noi. În numărul de faţă Cornelia
Vlaşin, Viorel Vânătoru, Alexiu Tatu, Liviu
Boar, Ioan Lăcătuşu şi Klara Guşeth prezintă
viaţa şi activitatea lui : Iuliu Moisil (18591949), Ioan Frăţilă ( 1932-1996), Nicolae
Nistor (1932-2007), Aurel Mare ( 1941-1997),
Dan V. Baicu (1944-2006), Sabău V. Ioan
(1930-2005), Vasile Căpâlnean ( 1934-2005),
Schrek Vasile (1935-1993).
Anuarul se încheie cu rubrica de Recenzii,
în care sunt prezentate volumele apărute în
seria · Profesioniştii Noştri, editată de Centrul
European de Studii Covasna-Harghita,
volumele dedicate cercetătoarei, muzeografei
şi arhivistei Ana Grama la împlinirea vârstei
de 70 ani (nr. 1), arhivistului, istoricului şi
profesorului Liviu Boar la împlinirea vârstei de
60 de ani (nr. 2), arhivistului şi istoricului Ioan
Ranca la 80 de ani (nr. 3), arhivistului
Dumitru Zaharia la 85 de ani (nr. 4) şi
arhivistului, istoricului şi sociologului Ioan
Lăcătuşu la 65 de ani (nr. 5).
Recomand cu căldură celor interesaţi
lecturarea studiilor şi articolelor cuprinse în
acest număr şi salut cu bucurie reluarea
publicării acestei reviste de către colectivul
Arhivelor mureşene.

ACTA BACOVIENSIA
Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, Voi. VII

Editura MagicPrint, Oneşti,

2012,

redactor-şef praf. Vilică Munteanu
Praf. Vasile STANCU

Î ncă din debutul acestei prezentări ţin să
remarc două aspecte privind Arhivele

prezentate, în cadrul Sesiunii de Comunicări,
prin publicarea lor în anuarul a rhivelor

Nationale Bacău: aceasta se numără printre
pu inele instituţii de profil din ţară care,
anual, organizează o manifestare ştiinţifică
naţională de prestigiu
Sesiunea de
Comunicări Ştiinţifice ,,Arhivele şi Istoria " şi
f?�!ntr� �� m�! ����n�!� in�lnl�i 9�: fJE�t §en
care valorlfică, in mod superior, studiile

naţionale Bacău intitulat ,,Acta Bacoviensia '�
Mai mult. A devenit o tradiţie ca participan
ţilor la Sesiunea ,,Arhivele şi Istoria'� să li se
înmâneze, odată cu programul de d esfăşu
rare, şi valoroasa lucrare cuprinzând comuni-

ţ

-

eMit car� vor fi pmzentdt� iA f:!l�flul �u

secţiunile manifestării . Acest fapt impune, din
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volume însumează 3504 pagini, pe care sunt
asternute 189 de studii din domeniul istoriei
locale si nationale, 59 de studii din domeniul
arhivisticii, ·17 recenzii de carte cu tematică
istorică sau d i n domeni u l a rh ivelor, 1 2
"
comunicări "In honorem şi 5 comu nicări "In
memoriam'� dedicate u nor personalităţi din
domeniul arhivelor, elaborate de peste 1 0 0 de
autori din întreaga ţară.
De remarcat este şi faptul că, de-a lungul
celor sapte ani, de la prima apariţie, anuarul
"
Acta Bacoviensia a evoluat atât cantitativ,
rin creşterea n um ă ru l u i de � agini, .��
v
numărului de studii publicate şi a 1mbogaţ1ru
structurii, cât şi calitativ, prin încărcătura
stii ntifică a studiilor: apariţia a nuarului,
incepând cu volumul V, sub patronajul unui
competent Consiliu Ştiinţific, creşterea profe
sionalismului a utorilor şi varietăţii tematicii
abordate. Ceea ce reprezintă constante, pen
tru toate volumele, sunt: excelenta calitate a
prezentării grafice şi tiparului executate la
Editura Magic Print din Oneşti; editarea lor
sub egida Arhivelor Naţionale Bacău �i a
.
Asociatiei Generale a Arhiviştilor din Roman1a
- Filiala Bacău; managementul performant al
redactorului-şef, profesorul Vilică Munteanu.
Actualul număr, al VII-lea, a apărut la
începutul lunii noiembrie, cu prilejul celei
de-a XVIII-a editie a Sesiunii de Comunicări
Stiintifice "Arhivele şi Istoria ", desfăşurate la
Bacău, în ziua de 9 noiembrie 2012. Prin
dimensiunile, structura, numărul studiilor şi
autorilor putem afirma despre acest volum că
este cel mai impresionant dintre toate cele
editate până în prezent. Spaţiul celor 569 de
pagini, structurat în cinci capitole, cuprind �
lucrările a nu mai puţin de 57 de auton,
doctori în istorie sau teologie, profesori
universitari, inspectori, experţi, consilieri
superiori, profesori, bibliotecari, într-un
cuvânt' toti. cercetători pe ogorul virgin al
arhivelor. Spaţiul cel mai generos, peste 460
de pagini, este acordat celor 37 de studii, 3 1
din domeniul Istoriei, care formează capitolul
1 si 6 din domeniul Arhivisticii, care constituie
a p itolul u rmător. Următoarele trei capitole
"
sunt: "In Honorem. Adrian Pricop ; "In
"
Memoriam si "Recenzii'�
Tematica istorică, a capitolului 1, cuprinde
subiecte din domeniile învăţământului şi
culturii (10 teme), vieţii sociale (10), econo

ARJJ!VELE

l

!·

�

ACTA BACOvl_ENSIA
A

'UAROLP.RHl\'.EI.OlfNAllO 'AL� !IACĂ('

VII
teUtttru MAClCJ){r'-:T
Vnt.'ş-il - :!OU

start, participanţilor, punctualitate în trimi
terea materialului, originalitate şi acribie în
alegerea şi redactarea studiului, iar pentru
organizatori, garanţia desfăşurării mani�es
tării, din punct de vedere ştiinţific la un n1ve�
superior, dar, şi efortu ri i ntelectuale ŞI
materiale deosebite.
încă de la începutul editării anuarului, anul
2006, iniţiatorul, redactorul-şef şi tehno
redactorul, care este şi directorul instituţiei,
praf. Vilică Munteanu, şi-a propus. în primul
rând. să stimuleze cercetarea privind locul
Bacăului în istoria locală şi naţională, să pună

"in valoare aspecte mai puţin cunoscute sau
tratate din istoria românilor, cu accent pe
fenomenele locale şi, de asemenea, să
prezentăm anumite aspecte di� experienţa
profesională a arhiviştilor noştn, precum ŞI.
probleme actuale ale arhivisticii din alt� ţă!i�.
care pot duce la perfecţionarea actJvltaţu
Arhivelor Nationale'� Că obiectivele propuse

au prins viaţă o dovedesc cele şapte numere
"
apărute până în prezent, plus "su�limentu/

�

.
Românii in dezbaterile Congresulw secwesc
"
din 1902. Premise, deziderate şi reverberaţii

rezultat al Colocviului Naţional organizat, la
18 noiembrie 2010, de Centrul European de
St u d i i H a rg hita-Covasna în colaborare cu
Asociatia

·

miei (5), vieţii politice (3) şi teologiei (3).
Foa rte interesante prin n outatea şi informaţia
istorică pe care o a d u c sunt stu d i i l e :

Romana-Catolicilor d i n Moldova
Marti naş" şi Arhivele N aţio nal e

Dumilru
Bacă u . Cele şapte plus u n u ("suplimentul")

"Valoarea unor unităţi de m�sur� din Moldova
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reflectată În documentele inedite păstrate la
"
Arhivele Naţionale Iaşi de cercetătorul
Arcadie M . Bodale; "Documente inedite
"
privind comunitatea catolică din Somuşca de
dr. Anton Coşa; "Raportul dintre simbol şi
"
hierofanie În opera cronicarilor moldoveni de
dr. Liliana Trofin ; "Alegerea, Învestirea şi
Înscăunarea episcopului Teodosie Atanasiu În
"
scaunul Episcopiei Romanului de dr. Aurel
Florin Ţuscanu; " Constantin Cernat - un
băcăuan la conducerea Direcţiei Generale a
"
Poliţiei (1936-1 938) de dr. Alin Spânu; "Din
activitatea Regionalei Mureş a P. C. R. În
"
preajma alegerilor din noiembrie 1946 de dr.
Liviu Boar; "Starea de sănătate a populaţiei
"
din regiunea Bacău În perioada 1 950-1955

a Arhivelor Statului, cu prilejul împlinirii patri
arhalei vârste de 90 de ani. Capitolul se poate
constitui într-un minivolum, viitor nucleu al
unui nou număr al colectiei "Profesionistii
.
noştri'� colecţie devenită
atât de dra gă
arhiviştilor.
Capitolul "In Memoriam'� prin articolele
sale, scrise cu căldură şi sinceritate de autorii
Vilică Munteanu şi Ioan Ciută, este destinat
omagierii unor profesionişti deosebiţi, din
domeniul arhivelor şi cercetării istorice, care
astăzi nu mai sunt printre noi : Alexandru
Temciuc şi Ioan Murariu.
Volumul se încheie cu opt recenzii privind
conţinutul noilor apariţii editoriale, atât în
domeniul istoriei locale, cât şi a celei
naţionale. Astfel, putem afla i nformaţii
sistematice despre lucrările: "Cronica unei mari
"
familii băcăuane. Boierii Lecca de Dumitru
Lecca; " Valea Trotuşului, ghid turistic vizual'�
de Corneliu Stoica; "Cronica satului Pârău Boghii
şi a bisericii cu hramul «Sfântu Dumitru»'� de
col .(rez) Gheorghe Pavel; "Eroina Elena
Cancicov şi genealogia neamului său'� de
Elena Ungureanu; "Matrice sigilare aparţi
·

de Cristina Tănasă. La acest capitol trebuie să
remarcăm şi contribuţia cercetătorilor din
cadrul Centrului European de Studii Covasna
Harghita care au întocmit studiile: "Docu

mente din Arhivele Naţionale Covasna privind
pandemiile din Ţările Române În secolele
"
XVII-XIX de dr. Ioan Lăcătuşu şi praf. Vasile
Stancu şi "Un episod de criză al sprijinului
oferit de Ungaria Învăţământului În limba
maghiară pentru elevii romano-catolicilor din
"
Moldova de dr. Ioan Lăcătuşu.

nând Ministerului de Interne şi unor structuri
poliţieneşti (1831 -1 931)'� de Laurenţiu Ştefan
Szemkovics; "Zece ani de foc - o cronică a
Basarabiei'� de Mircea Radu Iacoban;
"Arhiviştii - oameni a i timpului lor'� de Vasile
Arimia şi "Note. Profesorul Dumitru Mărtinaş
În documentele Securităţii': Printre recenzenţii,

Demne de subliniat, pentru valoarea lor
teoretică şi practică, sunt studiile de
arhivistică din capitolul II al volumului
intitulate: "De la teorie la practică În activi
"
tatea de Înregistrare a actelor de Florenţa
Teleman şi Mihaela Munteanu, experţi la
Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică
"
"Aurel Sacerdoţeanu ; "Modernizarea mana

enumeraţi mai jos în ordinea titlurilor
lucrărilor nou apărute, se numără intelectuali
reputaţi precum Maria Turbatu, dr. Ioan
Dănilă, dr. Ioan Mitrea, Cristina Tănasă,
Roxana Ramona Filip, Angela Oancea şi dr.
Ioan Lăcătuşu (recenzent al ultimelor două
volume).
Cartea, ca de altfel toate celelalte anuare
ale arhivelor băcăuane, îşi merită un loc
distinct în biblioteca specialiştilor precum şi a
iubitorilor de istorie, fiind un real şi valoros
instrument de lucru pentru specialişti şi de
deplină satisfacţie pentru cititorul interesat de
istorie.
Laude pentru apariţia celui de-al VII-lea
"
volum al anuarului "Acta Bacoviensia merită
a fi adresate Consiliului Ştiinţific, care a
analizat valoarea ştiinţifică şi metodică a
stud i i lor publ icate şi a avizat favora b i l

gementului documentelor de arhivă prin
"
implementarea soluţiilor informatice de

Ştefan-Dumitru Haşegan, şef departament
Serviciul Arhivare Electronică; "Din experienţa

unei societăţi particulare În prelucrarea
"
documentelor de arhivă de Mihai Nicolae,

manager general, SC Ştefadina Conserv SRL.
Bucureşti. Capitolul se încheie cu un călduros
cuvânt de suflet, adus a rhivistului Ioan
Lăcătuşu, cu prilejul împlinirii vârstei de 65 de
ani, scris de directorul Arhivelor Naţionale
Călăraşi, Nicolae Ţiripan, intitulat "Gânduri
despre Ioan Lăcătuşu'�

Capitolul al III-lea este nou introdus în

structura volumelor a nu aru lu i "Acta Bacovi
ensia". Î n ce l e 9 ese u ri ale ca pi to lu l u i , rude,
colegi şi p rieteni îşi aştern, pe cele 56 de
pag i ni ale sale, cu d ra goste şi veneraţie,
amintirile şi sentimentele pe care le poartl!
omului şi a rh ivistulu i de excepţie Adrian

editarea vol umului, autorilor tuturor materia

lelor publicate în a n u a r, cât şi, în mod cu totul
d eose b it, Coleg i u lu i de Redacţie format din
Vi lică Munteanu - redactor şef, Mihaela
Chela ru Cristina Tănasă şi A d ri a n a Taropa,

Pricop, fost director al fll i alelor Botoşa ni şi Iaşi

,
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Consideraţii privind " manualul "
Istoria Secuilor - A Szekelyseg Tortenete,
Miercurea-Ciuc, Sfâ ntu Gheorghe, 2012

Vasile LECHINŢAN, Ioan LĂCĂTUŞU, Vasile STANCU

Prin gravele lipsuri şi eludarea adevărului
istoric, manualul Istoria Secui/ar, recent
apărut, finanţat de i nstituţii ale administraţiei
publice locale d i n judeţele Covasna şi
Harghita, cultivă lipsa de responsabilitate faţă
de trecut şi tendinţa de izolare etnică a
maghiarimii din aceste zone a fostelor scaune
secuieşti, cu grave consecinţe pentru for
marea viitoare a tinerilor maghiari.
De subliniat de la început este faptul,
vizibil de altfel în cuprinsul scrierii, că autorii
recunosc că manualul a fost scris la comandă
politică : "acest manual a fost realizat la

cererea şi din grija liderilor politici din
judeţele Harghita şi Covasna '� După cum ştie

şi ultimul elev al unei şcoli gimnaziale, man
ualele, în toate sistemele de învăţământ se
pretind sinteze ştii nţifice într-o a n umită
disciplină, bazate pe cele mai noi cercetări în
domeniu. Or, aici, criteriul ştiinţific este aban
donat în favoarea comenzii politice. Pentru a
respecta un minimum de adevăr, scrierea ar
trebui numită "Politica liderilor secui despre
istoria secui/ar'� În loc să promoveze o
atitudine intelectuală şi morală d ictată de
interese politice, era de aşteptat ca autorii, în
majoritate oameni ai şcolii, să realizeze un
volum monografie de ţinută ştiinţifică, de
onestitate demnă de epoca în care trăim, care
să promoveze acceptarea alterităţii etnice,
spirituale, de fraternitate cu românii, cu care
secuii au străbătut secolele cu înţelegere şi
colaborare, excepţiile fiind momentele când
unii secui/maghiari au fost fanatizaţi de
propaganda şovină antiromânească din
exterior.
Scrierea a fost elaborată ca având statutul
de manual, pentru clasele a VI-a şi a VII-a cu
toate că elevii maghiari mai au un manual,
pentru aceleaşi clase, "din care Învaţă ca

indicată a fi l uată din orele opţionale
prevăzute în programa curriculară pentru
clasele respective. Menţionăm că elevii
maghiari fac şi ore de Istorie Universală,
obligatorii pentru toţi elevii claselor a VI-a şi
a VII-a - o oră săptămânal - în cuprinsul
căreia este integrată şi Istoria U ngariei.
Practic, se preconizează ca elevii maghiari să
facă minim două ore pe săptămână de istorie
"
" a naţionalităţilor , fii n d îndoctri naţi de
" istoricilor maghiari, înainte de a
adevărurile
"
face Istoria Românilor la clasa a VIII-a, pe
care refuză să o înveţe, motivând neînţele
gerea termenilor istorici româneşti şi chiar a
limbii române.
Cu toate că autorii recunosc, în prefaţa
cărţii, marile controverse dintre istoricii
maghiari/secui, "pe marginea problemelor
fundamentale ale istoriei secuimii'� atacurile
unora dintre aceştia la adresa "directive/ar"
Academiei Ungare de Ştiinţe sau "aşteptările

disciplină obligatorie, câte o oră pe săptă
mână, istoria minorităţii maghiare din
România şi, În cadrul acesteia, aspectele
fundamentale ale istoriei Întregii maghiarimi'�

formulate În plan extraprofesional': în
această "scriere " sunt afi rmaţii cu pretenţia
de adev:ir axiomatic, de exempl u : "Istoria

î n rea l i ta te se face istoria Ungariei. La
aceasta, i niţiatorii "manualului " mai sol i cită o
ori'� c:;:\ptămânală pentru Istoria secuimii, oră
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secuiască este parte a istoriei maghiare, iar În
cadrul acesteia ,a istoriei Transilvaniei, aşa
cum, de când este lumea, secuimea vorbi
toare de limba maghiară este parte organică
a poporului maghiar " (p. 7). Dacă tot au
...

hotărât autorii acest fapt, atunci, în mod
firesc, se pun mai multe întrebări : de ce mai
"
este nevoie de o istorie a "poporului maghiar
(secuii) in cadrul istoriei poporului maghiar?
De ce mai încărcăm elevii secui, care de fapt
sunt maghiari, cu peste 8 pagini de "etno
"
geneză secuiască (p. 36-43) şi, mai afirmăm,
probabil pentru a dovedi valoarea ştiinţifică a
"lucrării'� că "originea secuiască este o
problemă foarte complicată şi discutabilă'?

(p. 38) Şi dacă tot îl citează pe Simon de Keza
"
la acest capitol, "istoricii secuilor puteau
reda şi ce scria acesta pe la 1282-1285, adică
faptul că secuii au imprumutat de la populaţia
românească portul, scrisul şi felul de a-şi face
casele. Astfel cheltuiau mai puţină imaginaţie
şi simplificau înţelegerea "controversatei'�

"complicatei şi discutabilei probleme'� "de
"
când este /umea şi a mult mai multor proble
me ridicate în paginile următoare ale ,,scrierii':

Dar ce o să inţeleagă elevii maghiari, care de
fapt sunt secui, când vor citi ce a scris Ştefan
Szamoskozi despre secui, părinţii lor, după
câteva secole (1570-1612) : "În mare parte şi

astăzi au aceleaşi rituri cu ale românilor, deşi
trăiesc În vecinătatea saşilor şi maghiarilor'?!

(p. 85).
Şi, autorii mai ascund un alt aspect
definitoriu al secuilor: faptul că de când este
lumea, secuimea este vorbitoare şi de limba
română. Astfel, ea este parte organică şi a
istoriei româneşti şi a poporului român cu
care a convieţuit de la colonizarea ei în
Transilvania până astăzi.
Pentru autori nu a existat nici fenomenul
indoeuropenizării de la intersecţia mileniilor
III-Il i.Hr., nici formarea popoarelor indoeu
ropene, inclusiv a tracilor, care după părintele
istoriei, Herodot, erau "cei mai numeroşi
"
după inzi ... din care "geţii erau cei mai viteji
şi mai drepţi': Nu au auzit nici de anul 514
î.H., când aceştia sunt pomeniţi in ale sale
"Istorii", de către Herodot. Dar nu au auzit
deloc nici de urmaşii lor, daca-romani, după
retragerea st::ipâ n i rii romane din Dacia, care

16 octombrie 1848, mai mult chiar, se
vorbeşte in mod unilateral că atunci, in
Transilvania, "au avut Joc atrocităţi antima
ghiare': (p.7) Trupele secuieşti ce inaintau
după momentul Lutiţa sunt glorificate de
autori, deşi documente semnate de martorii
oculari maghiari ai epocii, le priveau şi
descriau ca pe nişte hoarde care jefuiau,
ucideau şi nu ascultau de ordine.
De asemenea, atrocităţi le comise de
secui/maghiari asupra românilor in perioada
de după Dictatul de la Viena, din anii 1940 1944, sunt nepermis ascunse. Extrem de
jignitoare faţă de români este lipsa de
responsabilitate a autorilor faţă de instau
rarea administraţiei ungare in toamna anului
1940, autorii vorbind doar de problemele
economice şi de entuziasmul maghiar şi nu de
cumplitele atrocităţi comise asupra românilor
de armata ungară de ocupaţie şi de etnici
maghiari/secui localnici. De asemenea,
numeroase biserici româneşti din zonă au fost
rase de pe faţa pământului şi locul unde
aceste sfinte locaşuri au existat stă şi astăzi
mărturie a unui trecut condamnabil şi pe care
degeaba încearcă să-I ascundă un asemenea
manual "orb':
Fără menţionarea acestor momente impor
tante din viaţa unei comunităţi, toată istoria
secuilor prezentată în manual nu este decât
un exerciţiu minor, un joc periculos, o lipsă de
responsabilitate faţă de trecut. Nu se
recunoaşte decât atrocitatea comisă asupra
evreilor în 1944, spusă însă pe un ton deloc
"
ferm, doar ca o uşoară "latură umbrită a
"
"micii lumi maghiare din zonă, când faptele
maghiarilor care au participat la Holocaust
sunt de o mare gravitate în faţa istoriei. Nu
trebuie trecută cu vederea nici afirmaţia
autorilor că unii evrei stabiliţi în secuime
"erau şi mercenari': Afirmaţia este gravă dacă
nu este explicată, pentru că astfel enunţată
pare ca o scuză faţă de atrocităţile comise
asupra evreilor in 1940 - 1944. Şi apoi, in
zona Ucrainei Subcarpatice nu "au fost
"
expulzati
evrei, ci au fost duşi in
detaşamente de muncă forţată în condiţii de
exterminare. Păcat că autorii nu-şi asumă
responsabilitatea redării oneste şi a acestor
aspecte faţă de istoria evreilor şi faţă de
Holocaust.
Nu este prezentat r:u obiectivitate momen
tul dra m atic din toam n a a n u l u i 1 944,
respectiv acţiunea aşa-numitei "Gărzi a lui
Maniu" în Aita Seacă, unde secuii din sat au
ucis cu o mare cruzime ofiţeri şi ostaşi din

în mod subit au dispărut din "istoria secuilor'�
Si eludarea adevărurilor istorice continuă.
Astfel, grav este faptul că autorii nu-şi asumă
responsabilitatea redării atrocităţilor comise
de secui/maghiari faţă de români şi saşi in
perioada de după Adunarea de la Lutiţa, din
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cult, care există şi astăzi; este drept, unele
dintre ele rămase fără credincioşi, sau cu un
număr foarte mic, datorită politicii şovine
ridicată la rang de politică de stat de către
Austro-Ungaria dualistă.
Este inadmisibilă şi minciuna jignitoare faţă
de Armata Română, şi anume că, în august
1916, teritoriile invadate de trupele române
au suferit pagube grave. ''Au devastat, jefuit,
magaziile, casele fără proprietari şi au dat foc
la numeroase clădiri': Şi tot pe seama
Armatei Române sunt puse şi multe sute de
victime civile în rândul "persoanelor in vârstă
rămase acasă, bătrâni/ar ce fugeau şi copiilor'�
Aşadar, în loc de adevăr istoric, o minciună
extrem de jignitoare faţă de români, pusă la
temelia învăţării istoriei de către elevii
maghiari de astăzi, în loc să se scrie cu
responsabilitate de atrocităţile batalioanelor
secuieşti de la 1918-1919.
Despre Congresul secuiesc de la Tuşnad
din 1902, autorii nu suflă o vorbă privind
cererea secuilor, prezentată acolo, de
intensificare a legăturilor economice cu
România şi de a se preda limba română la
liceele din zonă, dată fiind i mportanţa
colaborării economice vitale a secuilor cu
românii de peste munţi.
Nu se menţionează nimic despre influenţa
limbii române asupra limbii şi vieţii secuilor
de-a lungul secolelor. Această realitate,
atestată de numeroase documente de epocă,
este unanim acceptată şi demonstrată de
lingvişti maghiari şi români, iar faptul se
constituie într-un veritabil monument al
duratei convieţuirii paşnice româneşti şi
secuieşti/maghiare pe o întinsă dimensiune
istorică.
Studiile de demografie istorică pun în
evidenţă un schimb de populaţie ce a avut loc
de-a lungul timpului de o parte şi de alta a
Carpaţilor. Deosebit de edificatoare pentru
starea de spirit şi poziţia secuilor faţă de
români este şi situaţia creată la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al
XX-lea, când majoritatea ardelenilor (români,
maghiari, saşi) emigrau în America, iar
numeroşi secui plecau în masă în Regatul
Român, alarmând pur şi simplu autorităţile
locale şi centrale ungare, obligate să
construiască astfel căi ferate şi fabrici, pentru
a stopa depopularea zonei.
De altfel, o mare minciună etalată în

Armata Română. Evident că membrii "Gărzilor
lui Maniu" au comis o ilegalitate pedepsin
du-i pe criminali, care trebuiau aduşi în faţa
justiţiei, ilegalitate care trebuia menţionată,
dar ascunderea adevărului de la Aita Seacă,
de către autori, este condamnabilă.
Manualul conţine o politică făţiş anti
românescă în prezentarea eveni mentelor
istorice. De exemplu, se spune pentru
perioada interbelică despre faptul că staţi�
unile balneare semnificative, care ar fi putut
intensifica turismul şi economia locală, au
ajuns în mâini române, astfel nu sporeau
veniturile întreprinderilor şi comunităţilor din
Ţinutul Secuiesc, uitând faptul că şi înainte de
1 Decembrie 1918, principalii vizitatori ai
acestor staţiuni au fost românii din " Regat'�
Totul este privit prin prisma separatismului
etnic pur în zonă, într-un moment când încă
întreaga Transilvanie avea, atunci, o industrie
care în majoritate era "in mâini maghiare "
datorită asupririi de secole a românilor de
către oligarhia conducătoare maghiară.
Jignitoare este şi minciuna că la Reforma
agrară din 192 1, " câştigul provenit din
proprietatea indivizibilă a familiilor militare de
odinioară din Ouc şi Trei Scaune, În loc să
servească Înălţarea economică şi culturală a
secuimii, a ajuns pe mâna statului, care 1-a
Împărţit micilor gospodari, asociaţii şi biserici
române': Aşadar, o avere deloc pur secuiasdi
- pentru că din comunităţi făceau parte şi
români � ar fi fost astfel exclusiv dată
românilor, afirmaţie care vine să lovească încă
o dată demnitatea istorică românească în faţa
tinerilor cărora le este destinat manualul.
Altă jignitoare minciună este că bisericile
româneşti au fost construite în perioada
interbelică prin comunităţile locale; totul este
"
" turnat în pagină cu o culpabilizare a
românilor pentru că au " Îndrăznit" să-şi
construiască biserici ortodoxe "uriaşe " (prin
această sintagmă se poate intui cu claritate
poziţia faţă de români a autorilor) în stil
bizantin, în oraşele din zonă, astfel că, din
start, românii sunt priviţi de autorii
manualului drept nişte locuitori de mâna a
doua, nişte toleraţi, care nu au voie să-şi
construiască biserici " uriaşe':
Autorii nu consemnează faptul că, până la
Decretul de toleranţă emis de împăratul Iosif
al II-lea, în 1781, românii ortodocşi nu au
avut dreptul de a construi biserici din piatră.
D u pă această dată, numai până la 1918,

manual, de autori, este aceea c� în epoca

dualismului austro-ungar, ţinutul secuiesc s-ar
fi dezvoltat cel mal spectaculos (câ n d mii şi

peste 50 de comunităţi româneşti din judeţele
Covasna şi Harghita au construit locaşuri de
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mii de secui luau drumul emigrării peste
munţi, în Regatul României, pentru a-şi
asigura existenţa). Adevărata dezvoltare a
avut loc de fapt după dualism, în timpul
României Mari şi a României postbelice
Despre drama deznaţionalizării românilor
din fostele scaune secuieşti, despre
fenomenul "Bodogaia " şi "Porumbenii Mari",
localităţi unde în secolul al XVIII-lea erau
două biserici româneşti, una Ortodoxă şi alta
Greco-catolică, nu se scrie nimic.
Nepermisă este şi glorificarea biografiei
fascistului Nyiro Jozsef, cel care s-a dovedit
un şovin antiromân şi un antisemit în timpul
Celui de-al Doilea Război Mondial, un oficial al
guvernului fascist al lui Szalăsi. La fel de
nepermisă este şi ascunderea faptului că
Orban Balazs, " Cel mai mare secui'� a fost, la
rândul său, un mare şovin antiromân, fapt
cunoscut în epocă şi dovedit de scrierile sale.
Pe aceste considerente apreciem că
manualul nu este decât o provocare jignitoare
la adresa românilor, evreilor şi chiar a
germanilor trăitori pe aceste meleaguri
(inclusiv a memoriei saşilor din Reghin şi din
jurul acestuia, la 1848) şi propunem scoaterea
lui din şcoli şi pedepsirea celor care din banii
publici au susţinut o astfel de provocare.

Desigur că, prin aceste rânduri, am făcut o
primă evaluare a conţinutului manualului de
Istorie a secuilor, urmează o analiză mai
amănunţită a textului, prin care vom dezvălui
toate erorile şi afimaţiile tendenţioase şi
provocatoare la adresa românilor, toate
locurile comune, agresivităţile de atitudine
istorică şi mistificările care duc spre o
cultivare deschisă a şovinismului, şi nu a
prieteniei, a acceptării şi înţelegerii reciproce,
in şcolile româneşti cu limba de predare
maghiară.
Locuind împreună cu românii şi înconjuraţi
din toate părţile de către români, secuii au
avut relaţii de bună vecinătate cu această
majoritate etnică a arealului românesc, la
atrocităţile ascunse de manual nu au
participat, evident, toţi secuii, astfel că
generaţia de astăzi nu poate fi culpabilizată
pentru trecutul nedemn. Considerăm că, de
aceea, se impune elaborarea unui volum
monografie bazat pe realităţi istorice dovedite
de documente şi nu pe mistificări eroizante şi
pe minciuni grosolane şi provocatoare care să
estompeze adevărul, astăzi, când suntem
sub ochii unei Europe care promovează
onestitatea intelectuală, acceptarea alterităţii
etnice şi religioase, spiritul de promovare a
inaltelor valori umane şi morale.
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Cronica activităţii Centrului Ecleziastic de Documentare
"
"M itropolit Nicolae Colan pe anul 201 2
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU, Erich Mihail BROANĂR

de a se uni intr-un singur stat, cu numele
"Daco-România '� Dr. Ioan Lăcătuşu
2. Simpozionul "Nicolae Vecerdea
primul prefect român al judeţului
Treiscaune", sala festivă a Prefecturii jude
ţului Covasna, 28 ianuarie 2012. În cadrul
simpozionului au fost prezentate următoarele
comunicări:
- Cuvânt de salut, reprezentantul Instituţiei
Prefectului judeţului Covasna
- Demersurile Consiliului Dirigent pentru
introducerea administraţiei româneşti În
Transilvania, drd. Vasile Lechinţan, Arhivele
Naţionale Cluj
- Activitatea prefectului Nicolae Vecerdea şi
a colaboratorilor săi pentru introducerea
administraţiei româneşti injudeţul Treiscaune
(1919-1920), d r. Ioan Lăcătuşu, Centrul
European de Studii Covasna - Harghita
- Nicolae Vecerdea şi Sibiu, Ana Grama,
Sibiu
- Aspecte ale chestiunilor funciar - si/vice
intâmpinate de români la inceputul anului
1919, reflectate În documentele Prefecturii
Trei Scaune, praf. Vasile Stancu, Centrul
European de Studii Covasna - Harghita
- Activitatea Companiei de Jandarmi
Odorhei in primul deceniu după Marea Unire,
dr. Alin Spânu, Centrul de Studii Euro
Atlantice, Bucureşti
- Consideraţii privind relaţiile interetnice
din judeţul Ciuc În primii ani după Marea
Unire, drd. Costel Lazăr, Liceul "Octavian C.
Tăslăuanu " Toplita
- Instituţia Prefectului in administraţia
publică românească, Dr. Codrin Munteanu,
lector Extensia Sf. Gheorghe a Universităţii
"
"Babeş-Bolyai
3. Primăvara culturală. Sf. Gheorghe,
17 martie - 23 aprilie 2012. Manifestări
consacrate implinirii a 20 de ani de la

Centrul Ecleziastic de Documentare
Mitropolit
Nicolae Colan ", instituţie de spiri
"
tualitate ortodoxă şi cultură românească, din
subordinea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi
Harghitei, care funcţionează cu binecuvân
tarea, implicarea nemijlocită şi sprij inul l.P.S.
Ioan Selejan, continuând proiectele şi mani
festările devenite tradiţionale şi organizând
altele noi, împreună cu partenerii, în cursul
anului 2012 a realizat următoarele activităţi
şi manifestări ştiinţifice, culturale şi sociale:
- I. Manifestări culturale şi ştiinţifice (14)
- II. Acţiuni de spiritualitate ortodoxă, cultură românească şi de asistenţă socială (38)
III. Participări la sesiuni ştiinţifice, simpo
zioane, mese rotunde, colocvii, reuniuni, dez
bateri (18)
- IV. Expoziţii documentare (2)
- V. Volume apărute la editurile Grai
Românesc şi Eurocarpatica în anul 2012 (9)
- VI. Volume apărute cu sprijinul şi implica
rea Centrului Ecleziastic de Documentare
"
"Mitropolit Nicolae Colan , în anul 2012, la
alte edituri (5)
- VII. Studii apărute în reviste de specialitate şi în volume (12)
- VIII. Articole apărute în presa locală (87),
- IX. Prezentări şi lansări de cărţi (19)
- X. Interviuri (7)
- XI. Articole despre activitatea Centrului
Ecleziastic de Documentare şi a asociaţiilor şi
instituţiilor partenere (581)

-

-

_

1. Manifestări culturale şi ştiinţifice (14)
1. Simpozionul cu tema " 163 de ani de
la unirea Principatelor Române", Cercul
Militar Sf. Gheorghe, 24 ianuarie 2012. În
cadrul simpozionului au fost prezentate
comunicările:
- De la unirea formală la unirea reală (1859
- 1862), praf. Vasile Stancu
- Reacţia Curţii Imperiale de la Viena - faţă

înfiinţarea Ligii Cultural Creştine "Andrei
Şaguna" (1992-2002). Programul manifes

de consecinţele Unirii Principatelor Române
asupra aspiraţii/ar românilor din Transilvania

tărilor: 17 martie 2012, ora 1 1,00, Centrul
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Ecleziastic de Documentare " M itropolit
Nicolae Colan ": Informare: "Liga Cultural Creştină ,Andrei Şaguna " - Două decenii În
slujba culturii şi identităţii româneşti din
judeţul Covasna'� masă rotundă: "Coordonate
demografice ale comunităţilor româneşti din
judeţele Covasna şi Harghita potrivit datelor
preliminare ale recensământului populaţiei şi
locuinţelor din 20 octombrie 201 1 '�
4. Dezbaterea "Basarabia - perspective
europene ale celui de-al doilea stat româ
nesc", organizată împreună cu Fundaţia
Naţională " Neamul Românesc", Filiala
Covasna, 27 martie 2012, ora 17,00, Centrul
Ecleziastic de Documentare " M itropolit
Nicolae Colan "
5. "Despre demnitate". Conferinţă şi
lansare de carte susţinute de Dan Puric, 21
aprilie 2012, ora 17, Casa de Cultură a
Sindicatelor, Sf. Gheorghe.
6. Simpozionul cu tema "Însemnăta
tea zilei de 9 mai pentnl istoria României
şi a Europei", Cercul Militar Sf. Gheorghe. În
cadrul simpozionului a fost prezentată comu
nicarea : Reverberaţii locale, regionale şi
naţionale ale zilei de 9 mai 1 945, de dr. Ioan
Lăcătuşu.
7. Simpozionul " Şase decenii de la
înfiinţarea experimentului stalinist
Regiunea Autonomă Mag hiară ", Sf.
Gheorghe, 29 iunie 2012.
Organizatori: Centrul European de Studii
Covasna - Harghita, în parteneriat cu Centrul
Edeziastic de Documentare " Mitropolit Nicolae
Colan ", Liga Cultural-Creştină ,,Andrei Şagu
na " şi cu sprijinul Forumului Civic al Româ
nilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Vineri,
29 iunie 2012, la Centrul Ecleziastic de
Documentare " Mitropolit Nicolae Colan", Sf.
Gheorghe.
Moderatori: dr. Alexandru Porţeanu şi prof.
univ. dr. Petre Ţurlea
Au fost prezentate următoarele comuni
cări: Constantin Rădulescu Motru - Despre
profilul politic şi moral al minoritarului
maghiar interbelic, dr. Elena Cobianu Institutul de Filosofie şi Psihologie
"
"Constantin Rădulescu Motru al Academiei
Române; Instalarea regimului stalinist În

Contribuţii documentare privind Înfiinţarea
Regiunii Autonome Maghiare, praf. Mircea
Bodnari, Grupul Şcolar "Constantin Brâncuşi",
Sf. Gheorghe; Poziţia organizaţiei Frontul
Plugari/ar din raioanele Sfântu Gheorghe şi
Târgu Secuiesc privind Înfiinţarea Regiunii
Autonome Maghiare, praf. Vasile Stancu,
Centrul European de Studii Covasna Harghita, Sf. Gheorghe; Regiunea Mureş
Autonomă Maghiară; prezentarea fondului
arhivistic deţinut de Arhivele Naţionale Mureş,
dr. liviu Boar, Arhivele Naţionale Mureş, Tg.
Mureş; A vatarurile Constituţiei din 1 952, Iuliu
Crăcană, Serviciul Cercetare al CNSAS,
Bucureşti; Justificarea Înfiinţării Regiunii
Autonome Maghiare În cotidianul regional
,,Steaua Roşie -Voros Zăszl6 " (1952-1953),
drd. Vasile Lechinţan, Cluj-Napoca; Conside
raţii privind raporturile Institutiei Armatei cu
Partidul Comunist Român În deceniile 5-8 din
secolului al XX-lea, praf. dr. Costin Scurtu,
Şeful Filialei Constanţa a Muzeului Militar
Naţional "Regele Ferdinand 1"; Sărbătorile
comuniste aniver-sate in comisariatele milita
re ale Regiunii Autonome Maghiare, Iulian
Botoghina, Centrul de Studii şi Păstrarea
Arhivelor Militare Istorice, Piteşti; Figuri
mureşene ale revoluţiei anticomuniste din
Ungaria din octombrie 1956. Cazurile unor
grupuri anticomuniste instrumentate de
Procuratura Militară din Tg. Mureş, praf.
Nicolae Balint, Tg. Mureş; Manifestări ale into
lerantei În spaţiul intracarpatic - conflictele
religioase, lect. univ. dr. Liliana Trofin,
Bucureşti; Biserica Ortodoxă din Covasna şi
Harghita În timpul Regiunii Autonome
Maghiare, praf. drd. Costel Cristian Lazăr,
Topliţa; Buzău/ Ardelean În administraţia
Transilvaniei până În 1918 şi a României după
Marea Unire, praf. Corina Bărăgan, Sita
Buzăului; Propuneri ale conducerii Regiunii
Autonome Maghiare privind exceptarea
bibliotecilor Teleki şi Bo/yai de la predarea
documentelor la Arhivele Statului, praf. univ.
dr. Ion Giurcă, Universitatea Hyperion,
Bucureşti; 1967: Delimitarea administrativ
teritorială, prilej de răfuială la vârful PCR, dr.
Mircea Suciu, Bucureşti; Învăţământul in
limba maghiară În satele catolice din Moldova
(1948-1954), prof. Vilică Munteanu, Arhivele
Nationale Bacă u ; Problematica Regiunii
Autonome Maghiare În presa de limbă

România. Înfiinţarea Regiunii Autonome
Maghiare, praf. u niv. d r. Petre Ţurlea,
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir",
Bucureşti; Regiunea Autonomă Maghiară
Între propunerea sovietică şi opoziţia româ

maghiar� din judeţele Covasna, Harghita şi
Mureş, dr:. Ioan Lăcătuşu, Centrul European

nească (septembrie 1951), dr. Alin Spânu,

de Studii Covasna-Harghita, Sf. Gheorghe;

Centrul de Studii Euro-Atlantice, Bucureşti;

Problema propriet�ţilor Istorice fn Trans/1-
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Covasna, prof. univ. dr. Radu Baltasiu, Centrul
pentru Studii în Probleme Etnice al Academiei
Române, Bucureşti;
- Proiectul cu tema " Catolicii din Moldova
intre Uniunea Sovietică şi Uniunea Euro
peană'� ing. Gheorghe Bejan, dr. Anton Coşa,
Asociaţia Romana-catolicilor din Moldova
"Dumitru Mărtinaş'� Bacău
- Proiectul "Protejează viaţa. Acţiuni pentru
regenerarea morală a neamului românesc'�
pr. dr. Ciprian Staicu, consilier cultural al
Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei,
directorul
de
Ecleziastic
Centrului
Documentare " Mitropolit N icolae Colan",
"
Asociaţia Pro Vita Sf. Gheorghe.
"
- Nicolae Steinhardt şi Ecumenismul (100
de ani de la naşterea "Părintelui de la Rohia"),
prof. Claudia Vaşloban, Grup Şcolar ,,Saver
Elek" Joseni, jud. Harghita
13 :45-14:00 Pauză
14:00-15:00 Înmânarea premiilor 1.1. Russu
- Pr. prof. dr. Vasile Oltean, Braşov,
Laudat/o de pr. drd. Sebastian Pârvu
- Prof. univ. dr. Ge/u Neamţu, Cluj-Napoca,
Laudat/o de drd. Vasile Lechinţan
- Prof. Vilică Munteanu, Bacău, Laudat/o de
prof. Vasile Stancu
- Prof. Doina Dobreanu, Subcetate, jud.
Harghita, Laudat/o de praf. Ilie Şandru
- Prof. Nicu Vrabie, Miercurea-Ciuc
Laudat/o de praf. Doru Dobreanu
- In memoriam: Pr. prof. univ. dr. Ilie
Moldovan (1928-2012), pr. dr. Ciprian Staicu,
dr. Ioan Lăcătuşu
9. nla umbra nucului bătrân n 130 de
ani de la naşterea scriitorului Romulus
Cioflec, manifestare organizată de Muzeul
Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi Despărţă
mântul ASTRA Covasna-Harghita, Casa
Memorială " Romulus Cioflec" din Araci, 6 iulie
2012
10. Simpozionul 68 de ani de la eli
n
berarea oraşului Sf. Gheorghen, Centrul
Militar Sf. Gheorghe, 7.09.2012, comunicarea
" Prezenţa unităţilor militare româneşti În
judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, după
Marea Unire de la 1 decembrie 1 918" (dr.
Ioan Lăcătuşu, împreună cu prof. dr. Vasile
Tutula)
11. Sesiunea Naţională de Comunicări
Ştiinţifice Românii din sud-estul Transil
vaniei. Istorie, cultură, civilizaţie. Ediţia
a XVIII-a, Vineri, 21 septembrie 2012,

vania, praf. univ. dr. Ioan Sabău Pop, Tg.
Mureş; Marşul maghiarilor pentru oficializarea
Euro-regiunii maghiare şi a limbii maghiare În
România, trebuie oprit!, dr. Maria Cobianu
Băcanu, Bucureşti; Poziţia Forumului Civic al
Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş
faţă de proiectul legii privind reorganizarea
administrativ teritorială a României, Dorin
Suciu, Tg. Mureş.
8. Colocviul naţional al Grupului de
cercetare "1.1. Russu n pentru studiul
sud-estului Transilvaniei, Sf. Gheorghe, 30
iunie 2012, Centrul Ecleziastic de Documen
tare "Mitropolit Nicolae Colan ". Programul
colocviului.
1 1 :00 Deschiderea lucrărilor colocviului;
Mesaj de binecuvântare, din partea IPS
Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei
1 1 : 15-13 :45 Prezentarea unor rapoarte,
proiecte şi teme de cercetare privind români
tatea din sud-estul Transilvaniei:
Moderatori: praf. univ. dr. Ioan Giurcă, dr.
Alin Spânu
- Informare privind cercetarea interdiscipli
nară a românităţii din sud-estul Transilvaniei,
În perioada iunie 201 1 - iunie 2012, dr. Ioan
Lăcătuşu; Centrul European de Studii
Covasna-Harghita;
- Cercetarea şi valorificarea patrimoniului
cultural la Muzeul Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni, dr. Valeriu Cavruc, dr. Dan Buzea,
Andrea Deak, dr. Adela Kovacs;
- Proiect de cercetare exploratorie. Graniţa
romană În estul provinciei Dacia (Proiect
finanţat de C. N. C.S), dr. Alexandru Popa,
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni;
- Raportul dintre teritoriu -patrimoniu identitate culturală În mediul multietnic.
Diseminare În cadrul proiectului POSDRU
Valorificarea identităţi/ar culturale in procese
le globale, derulat prin Şcoala Postdoctora/ă a
Academiei Române, dr. Dorel Mare, Muzeul
Judeţean Mureş;
- Realităţi multiculturale şi plurilingvistice În
context european. Identităţi muzicale În
Regiunea Autonomă Trentino - Alto Adige,
Italia (proiect " Valorificarea identităţi/ar cultu
rale În procesele globale'� cofinanţat de
Uniunea Europeană şi Guvernul României din
Fondul Social European, prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013), dr. Constantin Secară,
Institutul de Etnografie şi Folclor "Constantin
Bdil l ol u " al Academiei Rom�ne Bucureşti;

-

Muzeul Spiritualităţii Româneşti,
Ortodoxa stantu Gheorghe.

- Proiectul cercetării sociologice cu tema
Situaţia comunlt�ţilor locale din Harghita şi

Programul sesiunli:
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Lucrări in plen, orele 1 5: 30-17:30
Moderatori: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop
Ioan SELEJAN, Dr. Gelu NEAMŢU
1. Praf. univ. dr. Dumitru ACU, Sibiu,
George Bariţiu şi ASTRA
2. Praf. univ. dr. Petre ŢURLEA, Bucureşti,
Istoria şi Istoricul În societatea românească
3. Dr. Gelu N EAMŢU, Cluj-Napoca,
Distrugerea documentelor românilor ardeleni
pentru a-i elimina din istorie
4. Praf. univ. dr. Ioan SABĂU-POP, Tg.
Mureş, Discriminări aplicate românilor transil
văneni in materia proprietăţii in perioada feu
dală
5. Dr. Alexandru PORŢEANU, Bucureşti,
Originea ideii autonomiei secuieşti
6. Dr. Constantin SECARĂ, Realităţi multi
culturale şi plurilingvistice in context euro
pean contemporan. Identităţi muzicale În
Regiunea Autonomă Trentino - Alto Adige,
Italia (II). (Această lucrare a fost realizată in
cadrul proiectului "Valorificarea identităţilor
culturale in procesele globale'� cofinanţat de
Uniunea Europeană şi Guvernul României din
Fondul Social European, prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, contractul de finanţare nr.
POSDRU/89/1.5/S/59758.)
7. Dr. Teoclor ARDELEAN, Baia Mare, Un
proiect cultural de anvergură: Bibliotecile
româneşti din străinătate
8. Praf. univ. dr. Radu BALTASIU, Bucureşti,
Noi metodologii În abordarea identităţii colec
tive
SEqiUNEA ISTORIE BISERICEASCĂ
Sâmbătă, 22 septembrie 2012, orele 9:00
- 13:30, Centrul Ecleziastic de Documentare
"
" Mitropolit Nicolae Colan
Moderatori: Pr. Dr. Florin ŢUSCANU, Pr.
Praf. Dr. Florin BENGEAN
1. Dr. Liliana TROFIN, Bucureşti, Dimensi
unile cosmice şi diacronice ale creştinismufui
in opera lui Samuil Micu
2. Praf. univ. dr. Valentin MARICA, Tg.
Mureş, Dificultăţi exegetice şaguniene
3. Erich-Mihail BROANĂR, Sf. Gheorghe,
Elite româneşti laice şi bisericeşti din Covasna
şi Harghita. Ierarhi ortodocşi născuţi În Arcul
Intracarpatic
4. Praf. Ilie ŞANDRU, Toplita, 1 902 - an

Ciuc, Dumitru (Emilian) Antal, un adevărat sol
şi organizator al sfaturilor şi gărzilor naţiona
le În zona Mureşului Superior
7. Pr. dr. Florin ŢUSCANU, Vasile DANCI,
Roman, Un eveniment deosebit in viaţa B.O.R.
- 1 DO de ani de la Întronarea episcopului de
Roman, Teodosie Atanasiu
8. Lily RAIN, Bucureşti, Ierarhi cărturari din
sud-estul Transilvaniei despre cultură, religie
şi şcoală
9. Dr. Ana HANCU, Tg. Mureş, Aspecte pri
vind istoria protopopiatului greco-catolic
Târgu-Mureş Înglobat Episcopiei de Hajdu
dorog
10. Pr. Praf. Dr. Florin BENGEAN, Tg.
Mureş, Relaţiile dintre cărturarul Vasile Netea
şi istoricul bisericesc Ioan Lupaş
11. Dr. Aurel PENTELESCU, Drd. Ionuţ
Constantin PETCU, Bucureşti, Episcopia Armatei
Române, o realitate istorică (1921-1948)
12. Dr. Virgil PANĂ, Tg. Mureş, Edificii
româneşti cu caracter religios construite la
Tg. . Mureş după Marea Unire
13. Adin ŢIFREA, Miercurea-Ciuc, Mărturi
sirea preotului Ioan Borcan cu privire la situa
ţia Bisericii Ortodoxe Române din Miercurea
Ciuc in toamna anului 1 940
14. Pr. conf. univ. dr. Darei MAN, Cluj
Napoca, Episcopul Nicolae Colan - pe căile
apostoliei În secuime - 1 943
15. Praf. dr. Romeo Negrea, Sf. Gheorghe,
Situaţia Bisericii Ortodoxe in timpul regimului
antonescian
16. Drd Ionuţ-Constantin PETCU, Bucu
reşti, Vocaţia Seminarului Superior de la
Mănăstirea Neamţ in viziunea patriarhului
Justinian Marina
17. Prof. Mircea BODNARI, Sf. Gheorghe,
Elemente de spiritualitate religioasă din jude
ţul Trei Scaune in perioada 1945-1 951 oglin
dite În izvoare inedite
18. Pr. Emil POP, praf. Valeria POP,
Miercurea-Ciuc, Preotul Isidor Vlad din
Miercurea Ciuc şi ctitoriile sale
19. Praf. aaudia VAŞLOBAN, Joseni (jud.
Harghita), Convertirea lui Nicolae Steinhardt
la ortodoxie
20. Praf. drd . Costel-cristian LAZĂR, Topliţa,
Consideraţii privind structurile demografice şi
confesionale În Regiunea Autonomă Maghiară
.

21.

hotărâtor În viaţa Patriarhului Miron Cristea,
de slujitor al Bisericii Ortodoxe Române
5. Pr. dr. Daniel AUC, Caransebeş, Alegeri
de episcop la caransebeş În cursul anilor

Drd.

Stelian GOMBOŞ,

Bucureşti,

Despre Tradiţie şi Ubertate in spiritualitatea

noastră

ortodoxă şi �săriteană, in viziunea
Mitropolitului Antonie Plămădeală
22. Adrian-Nicolae PETCU, Bucureşti, Preoţi
ortodocşi În Închisorile comuniste

1908-1909
6. Prof. dr. Nicoleta PLOŞNEA, Miercurea-
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SECŢIUNEA ISTORIE VECHE ŞI MODERNĂ
Sâmbătă, 22 septembrie 2012, orele 9 : 00
-13 : 30, Instituţia
Prefectului Judeţului
Covasna, Sala nr. 1 (Parter)
Moderatori: Dr. Silviu VACARU; Drd. Vasile
LECHINŢAN
1 . Prof. univ. dr. Constantin BURAC,
Bucureşti, Miron Costin şi mazilirea lui Antonie

,,5zekely Hirlap'� din 1 912
16. Praf. Tudor VASILE, Piteşti, Prezenţa
aviaţiei române În sud-estul Transilvaniei in
anii 1916-1917
17. Praf. dr. Marius CÎ RJAN, Piteşti, Opera
ţiunile armatei române din zona de sud-est a
Transilvaniei in războiul intregirii neamului
18. Praf. Corina BĂRĂGAN-SPOREA, Vama
Buzăului, De la dregătoriile medievale În frun
tea obştei din localitatea Vama Buzăului, la
organele administraţiei locale moderne,
Primăria după 1 918
SECŢIUNEA ISTORIE CONTEMPORANĂ
Sâmbătă, 22 septembrie 2012, orele 9 : 00 13 : 30,
Instituţia Prefectului Judeţului
Covasna, Sala nr. 2 (Etaj)
Moderatori : Dr. Cristina ŢINEGHE, Prof. dr.
Vasile Şt. TUTULA
1. Praf. dr. Vasile Şt. TUTULA, Cluj-Napaca,
Capturarea de către Armata Română a
Diviziei de secui (23 -29 aprilie 191 9)
2. Prof. univ. dr. Mircea POPA, Cluj-Napoca,
Un apărător al drepturilor româneşti in secui
me - Ştefan Fay
3. Conf. univ. dr. Gavril PREDA, Bucureşti,
Proiecte de apărare şi securitate nerealizate
in regiunea Mării Negre. Cazul româna-britanic
4. Lect. univ. dr. Aurelian CHISTOL, Univer
sitatea Piteşti, Aspecte legate de organizarea
Poliţiei Capitalei În perioada 1930-1938
5. Iulian BOŢOGHINĂ, Piteşti, Cercul de
Recrutare Trei Scaune; prezentare de fond
6. Praf. univ. dr. Mihai RACOVIŢAN, Lect.
univ. dr. Radu RACOVIŢAN, Sibiu, Ofensiva
diplomatică şi propagandistică ungară intre
prinsă pe plan internaţional pentru revizuirea
Tratatului de la Trianon
7. Dr. Alin SPÂNU, Bucureşti, Propaganda
revizionistă ungară in analiza Secţiei a II-a
Informaţii din Marele Stat Major. Studiu de
caz: romanul Ha/hatat/an elet (Viaţă nemuri
toare), de Nyiro J6zsef
8. Praf. Vilică MUNTEANU, Bacău, Docu
mente referitoare la românii refugiaţi sau
expulzaţi in judeţul Bacău, din nord vestul
Transilvaniei, În urma Dictatului de la Viena
9. Dr. Cristina ŢINEGHE, Bucureşti, Contri
buţii documentare privind drama refugiaţi/ar
ardeleni. Studiu de caz: refugiaţii din judeţul
Storojeneţ
10. Praf. univ. Ioan BOJAN, Cluj-Napaca,
Preliminarii politico-diplomatice ale Dictatului
de la Viena din 30 august 1940
1 1 . Prof. unlv. dr. Onufrie VINŢELER, Cluj

Ruset, domnul Ţării Moldovei (1675-1678)
2. Drd. Eugen CRISTE, Arad, Un document
inedit din Arhivele Naţionale arădene privind
istoricul proprietăţilor bisericeşti, al urbariilor
şi şcolilor confesionale din Imperiu (17001918)
3. Drd. Vasile LECHINŢAN, Cluj-Napoca,
Aspecte ale vieţii social-confesionale ale
românilor din scaunul Odorhei, la cumpăna
secolelor al XVIII-lea şi al XIX-/ea
4. Dr. Silviu VĂCARU, IAŞI, Supuşi austrieci
din Transilvania stabiliţi in Moldova (1832)
5. Elena MIHU, Memoriu/ lui Andrei Şaguna
privind preoţii arestaţi În timpul Revoluţiei de
la 1848/1849
6. Praf. drd. Claudiu-Vasile TUTULA, Bistriţa,
Aspecte din Revoluţia de la 1848/1849 În sud
estul Transilvaniei
7. Pr. drd. Sebastian PÂRVU, Sf. Gheorghe,
Din pierderile materiale şi umane ale români
lor din scaunele Treiscaune, Odorhei, Ciuc, in
timpul Revoluţiei de la 1848/1849
8. Prof. Alexandru CIUBÎ CĂ, Tg. Mureş,
Medalion Alexandru Papiu-IIarian
9. Dr. Ioan RANCA, Tg. Mureş, Colonizările
etno-agricole ungureşti din Transilvania dintre
anii 1880-1908 şi Învăţămintele lor. Proiectul
contelui Bethlen Istvan
10. Drd. Ana DOBREANU, Miercurea-Ciuc,
Majoritate şi minoritate. Efecte ale politicilor
guvernamentale din a doua jumătate a seco
lului al XIX-/ea, În fostele scaune secuieşti
1 1 . Aurel BERINDE, Braşov, Calea Ferată
Arad - Simeria - Alba Iulia - Coloana verte
brală a traficului feroviar din Valea Mureşului
12. Oana DIMITRIU, Bucureşti, Activitatea
editorială oglindită in corespondenţa redacto
rilor revistei Luceafărul
13. Dr. Dan-Ovidiu PINTIUE, Piteşti, Cores
pondenţă privind conflictul dintre membrele
fondatoare ale Societăţii Ortodoxe Naţionale
a Femeilor Române
14. Liliana OPRESCU, Ana GRAMA, Sibiu,
Colecte, contribuenţi şi spese pentru zidirea
Şcoalei de piatră (Şcoalei celei noi) din Breţcu
-

1 91 1

1 5 . Dr. Zeno MILEA, Alud, Mltlngul aviatic
de la Tg. Mureş oglindit in paginile ziarului

Napoca, Delegaţiile română şi maghiară la
Conferinţa Internaţională de pace de la Paris
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(1945 -1947)
12. Praf. Vasile STANCU, Sf. Gheorghe,
Naşterea şi " autodizolvarea " organizaţiei
Frontul Plugari/ar din fostul judeţ Treiscaune
(13 august 1946 - 12 martie 1953)
13. Praf. Nicolae BALINT, Tg. Mureş,
Aspecte din activitatea Procuraturii Militare
Principale Tg. Mure_J (1 957-1958)
14. Cătălin VLADAREAN, Sf. Gheorghe,
Secvenţe din trecutul localităţii Araci
15. Constantin AITEAN-TAUS, Măieruş
(jud. Braşov), Aspecte din viaţa spirituală a
românilor din satele Arini şi Iarăşi din Ţinutul
Zek
16. Dr. Ilie MUŞAT, Sf. Gheorghe, Din isto
ricul pădurilor covăsnene. Doborâturile de
vânt catastrofale din 1995.
17. Dr. Ion MICU, Miercurea-Ciuc, lect.
Univ. Dr. Tudor STĂNCOIU, Braşov, Pădurile
Harghitei & Harghita Pădurilor
18. Praf. univ. dr. Barbu BĂLAN, Cluj
Napoca, Despre sesiunile de comunicări de la
Muzeul Naţional al Refugiaţi/ar de la
Mureşenii de Câmpie
19. Praf. univ. dr. Corneliu Mihail LUNGU,
Bucureşti, Unitatea românilor şi a teritoriului
lor - necesitate obiectivă În era Uniunii
Europene

9. P raf. d r. Luminiţa CORNEA, Sf.
Gheorghe, Importanţa scrisorilor lui Romulus

Cioflec către Garabet Ibrăileanu
10. Praf. Maria STOICA, Sf. Gheorghe,
Nevoia de cultură - aşteptări şi Împliniri
11. Dr. Nicolae BUCUR, Miercurea-Ciuc,
Drumul nelinişti/ar şi al satisfacţii/ar unui
autor de carte
12. Ligia BEJAN, Tg. Mureş, Divorţ şi căsă
torie intre intransigenţă şi toleranţă in comu
nităţile româneşti de pe Valea Tâmavei Mici la
mijlocul secolului al XIX-lea
13. Magdalena FLOREA, Doina PANĂ, Tg.
Mureş, 50 de ani de teatru românesc la
Târgu-Mureş
14. Nicolae MOLDOVAN, Sf. Gheorghe,
Amintiri din viaţa unui nonagenar
15. Dr. Elena COBIANU, Bucureşti, Datoria
ca sens al existenţei umane
16. Dr. Maria COBIANU-BĂCANU, Bucureşti,
Cultura muncii şi a Întreprinderii - factori de
modelare ai personalităţii umane
17. Dr. Elisabeta MARIN, Braşov, O mare
personalitate a culturii germane din România
- praf. univ. dr. Karl Kurt Klein (1897-1971)
18. Dr. Traian CHINDEA, Miercurea-Ciuc,
Despre o posibilă tulburare gravă a ordinii
publice in cazul unui conflict etnic in sud-estul
Transilvaniei
19. Dr. Dan BUZEA, Sf. Gheorghe, Jocul de
oină la Întorsura Buzăului
MASĂ ROTUNDĂ CU TEMA: "PRIORITĂŢI
PRMND PĂSTRAREA, CONSERVAREA, PRE
LUCRAREA ŞI GESTIONAREA DOCUMENTE
LOR DE ARHIVĂ"
Sâmbătă, 22 septembrie 2012, orele 9:00
-13:30, Muzeul Spiritualităţii Româneşti,
Catedrala Ortodoxă, Sfântu Gheorghe
Moderatori: Praf. univ. dr. Corneliu-Mihail
LUNGU, Dr. Liviu BOAR
1. Dr. Liviu BOAR, Arhivele Naţionale
Mureş, Tg. Mureş, Aspecte privind relaţiile
dintre arhivele din România şi Ungaria după
1989
2. Dr. Ana-Felicia DIACONU, Facultatea de
Arhivistică, Bucureşti, Standardul ocupaţional
in domeniul arhivistic - o prioritate pentru
comunitatea profesională?
3. Exp. cons. Mihaela MUNTEANU, exp.

SECŢIUNEA ETNOGRAFIE - CULTURĂ
Sâmbătă, 22 septembrie 2012, orele 9:00
- 13:30, casa Memorială "Romulus Cioflec",
Araci, din cadrul Muzeului Naţional al
Carpaţilor Răsăriteni
Moderatori: Dr. Marian NENCESCU, Dr.
Anton COŞA
1.
Dr. Valeriu cavruc, Sf. Gheorghe, Divini-

tatea şi viaţa cotidiană a omului tradiţional in
spaţiul ba/cana-carpatic
2. Dr. Anton COŞA, Bacău, Ancore identita
re româneşti. Mioriţa În cultura populară a
romana-catolicilor din Moldova
3. Dr. Darei MARC, Tg. Mureş, Folclor iden
titar În spaţiul intercarpatic. Obiceiuri din
Ariuşd. Restituiri după arhive de folclor
4. Praf. Doina DOBREANU, Subcetate (jud.
Harghita), Frumuseţea portului popular româ
nesc din Zona Mureşului Superior
5 . Dr. Constantin CATRINA, Braşov,
Profesorul şi protopsaltul Anton Pan in Şcheii

Florenţa TELEMAN, Şcoala Naţional� de
Perfectionare Arhivistldi "Profesor Aurelian
Sacerdoţeanu'� Bucureşti, Consideraţii privind

Braşovului
6.

Praf Ligia-Dalila GHI N EA, Sf. Gheorghe,
.

Şcoala Ardeleană - Reverberaţii literare
7. Dr. Marian NENCESCU, Bucureşti, Mircea
Eliade şi permanenţa Ideii de naţionalism

Înregistrarea actelor, Între teorie şi practic�
4. Mihai NICOLAE, Societatea ,,Ştefadlna",
Bucureşti, Menirea Societăţilor particulare in
prelucrarea documentelor de arhiv�, În pre-

8. Praf. univ. d r. Viorel HODIŞ, Cluj
Napoca, Ore astrale basarabene {1 918-1991)
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Harghitei, director, Centrul Ecleziastic de
"
Documentare " Mitropolit N icolae Colan ,

zent şi În perspectivă
5. Ştefan HAŞEGAN, Societatea "Ştefadi
na ", Bucureşti, Dezvoltarea managementului
documentelor de arhivă prin implementarea
soluţiilor informatice
MASĂ ROTUNDĂ CU TEMA: "ASPECTE
ACTUALE PRIVIND CERCETAREA ISTORIEI,
CULTURII ŞI SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI
DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI''
Sâmbătă, 22 septembrie 2012, orele 9:00
-13 :30, Grupul Şcolar "Constantin Brâncuşi ",
Sfântu Gheorghe
Moderatori: Praf. univ. dr. Vasile DOBRES
CU, Praf. univ. dr. Petre ŢURLEA
1 . Dr. Ioan LĂCĂTUŞU, Sf. Gheorghe,
Priorităţi ale Grupului de Cercetare "Ioan 1.
Russu "
pentru
studiul
sud-estului
Transilvaniei; Dr. Alexandru PORŢEANU,
Bucureşti; Praf. univ. dr. Dumitru ACU, Sibiu;
Lazăr LĂDARIU, Tg. Mureş; Viorica-Macrina
LAZĂR, Topliţa; Zorel SUCIU, Topliţa; Stela
BUDA, Sf. Gheorghe; Maria PEUGRAD, Sf.
Gheorghe; Mihai TRIFOI, Bixad (jud.
Covasna)
12. Simpozionul naţional ,.Monumentul
-Tradiţie şi Viitor'', organizat de Muzeul
Unirii din Iaşi, 6-7 octombrie 2012
Programul simpozionului (în judeţele
Covasna şi Harghita) :
Sâmbătă, 6 octombrie 2012
9,0D-1l,OO: Vizitarea Mânăstirii Doamnei
din Moglăneşti - Topliţa (1677), a Mănăstirii
"Sf. Prooroc Ilie" din Topliţa ( 1938), ctitorie a
patriarhului Miron Cristea şi a muzeului
mănăstirii, a monumentelor de for public din
parcul municipiului Topliţa.
11,3Q-12,30: Vizitarea Centrului Cultural şi
de Arte Lăzarea şi a Mănăstirii franciscane din
Lăzarea (secolul al XVII-lea), unde se află
mormântul cărturarului Ioan Căianu (16291687)
13,0Q-14,00: Vizitarea Mănăstirii ,,Adormirea
Maicii Domnului " Izvorul Mureşului; prezintă
maica stareţă Miriam Oprea
14,0D-16,00: masa de prânz
16,00 - 18,00: Lucrările simpozionului;
- IPS Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi
Harghitei, Prezentare generală a patrimo
niului bisericesc al Episcopiei Ortodoxe a
Covasnei şi Harghitei
- Dr. Ioan Lăcătuşu, Centrul European de
Ştudii Covasna-Harghita, Starea bisericilor
ortodoxe din Eparhia Covasnei şi Harghitei -

5.0.5 patrimoniul mobil provenit din biserici

le Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
- Pr. drd. Sebastian Pârvu, custode, Muzeul
Spiritualităţii Româneşti de la Catedrala "Sf.
Nicolae" din Sf. Gheorghe, Concluzii privind
realizarea proiectului " Digitizarea patrimoniu
lui ecleziastic din cadrul colecţiei parohiei
ortodoxe Sfântu Gheorghe'� proiect finanţat
de Administraţia Fondului Cultural Naţional
17, 1 5-18,00 : Dezbatere pe marginea
comunicărilor prezentate
18.00-19,00: Cina; Mănăstirea "Adormirea
Maicii Domnulur' Izvorul Mureşului
19,30 cazarea la Complexul de Sport şi
Tineret de la Izvorul Mureşului
Duminică, 7 octombrie 2012
8,00-9,00: Micul dejun
10,00-10,30: vizitarea Mânăstirii Franciscane
de la Şumuleu - Ciuc (1824)
10,30-11,30: popas duhovnicesc la Cate
drala Episcopală "Sfântul Nicolae ", din
Miercurea-Ciuc
12,0D-12,30: vizitarea Biseridi ,,Sf. Gheorghe"
din Bixad ( 1835)
13,00-14,00: vizitarea. Catedralei "Sf.
Nicolae" şi "Sf. Gheorghe ", a Muzeului
Spiritualităţii Româneşti şi a expoziţiei
"Aşezarea preistorică Păuleni-Ciuc. Dâmbu
Cetăţii " din cadrul M uzeului Naţional al
Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe
14,00-15,00: masa de prânz
16,00-16,30: vizitarea Bisericii "Adormirea
Maicii Domnului " Târgu Secuiesc (1783) şi a
centrului oraşului medieval Târgu Secuiesc
17,00-18,00: vizitarea Bisericii ,,Sf. Nicolae"
din Breţcu (1793)
13. Conferinţa cu tema n Destrămarea
iluziilor. De ce modelul multicultural din
Tirolul de Sud, Italia, nu este aplicabil în
sud-estul Transilvaniei?n susţinută de dr.
Constantin Secară de la Institutul de
Etnografie şi Folclor "Constantin Ibrăiloiu " al
Academiei Române, 30 octombrie 2012, la
Ecleziastic
de
Documentare
Centrul
Mitropolit
Nicolae
Colan"
din Sfântu
"
Gheorghe.
14. Zilele " Nicolae Colan n, ediţia a XX
a; Conferinţa cu tema: " Pr. prof. univ.
dr. Ilie Moldovan (1928-2012) - omul şi
opera n, Sf. Gheorghe, 30 noiembrie 2012;
Ediţia 1. Familia şi sfinţenia ei.

arc peste timp

- Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu, consilier cul-

Moderator: IPS Ioan Selejan, Arhiepiscopul
Covasnei şi Harghitei

tural, E p i sco pia Ortodoxă a covasnel şi

- Unirea versanţi/ar Carpaţilor româneşti
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Întru apărarea vieţii - Pr. praf. dr. Mihai Milea,
Seminarul Teologic Buzău;
- Mărturii despre profesorul şi teologul Ilie
Moldovan - Pr. protopop Gheorghe Chivulescu,
Protopopiatul Ortodox Târgovişte;
- Familiile de ucenici ProVita- unul dintre
roadele operei Părintelui prof. Ilie Moldovan 
Pr. Constantin Stroilescu, Parohia Ortodoxă
Fieni;
- Părintele Ilie Moldovan şi credincioşii
români din Episcopia Covasnei şi Harghitei Dr. Ioan Lăcătuşu, Centrul European de Studii
Covasna-Harghita, Sf. Gheorghe.
- Teologia şi sfinţenia familiei În opera
Părintelui prof. Ilie Moldovan - Pr. dr. Ciprian
Ioan Staicu, consilier cultural, Episcopia
Covasnei şi Harghitei;
- In memoriam - preot profesor Ilie
Moldovan - Pr. univ. dr. Sebastian Moldovan,
Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Andrei
Şaguna ", Sibiu;

11. Acţiuni de spiritualitate ortodoxă,
de cultură românească şi de asistenţă
socială (38)
1. Marş pentru viaţă organizat
împreună cu Centrul Ecleziastic de
Documentare " Mitropolit Nicolae Colan "
şi Forumul Civic al Românilor din
Covasna, Harghita şi Mureş, 24 martie
2012, ora 12, 00 Catedrala ortodoxă Sf.
Gheorghe - Piaţa Mihai Viteazul
2. Campania Pro Vita - " Protejează
viaţa" la Sfântu Gheorghe
Duminică, 13 mai 2012, a avut loc inaugu
rarea unui panou Provita, de 6 m x 3 m, la
intrarea în municipiul Sf. Gheorghe, dinspre
Braşov, pe DN 12.
3. Concursul "Copilul învaţă iubirea lui
Hristos" în Eparhia Covasnei şi Harghitei
Concursul national de miniproiecte de
educaţie social-filantropică Copilul învaţă
"
iubirea lui Hristos". Acesta s-a adresat copiilor
cu vârste cuprinse între 7 şi 17 ani, preoţilor
şi profesorilor de religie implicati în Programul
catehetic Hristos împărtăşit copiilor" şi a
"
avut scopul de a cultiva dragostea faţă de
semeni şi de a-i educa pe copii în sensul aju
torării semenilor aflaţi în suferinţă: bătrâni
bolnavi, singuri, copii abandonaţi sau în situa

ţii

speciale, famili i sarace etc.
În i)erloacla 1 februarie - iB

ăilrilie

�81�,

în Episcopia Covasnei şi Harghitei şi-au mani
festat dorinţa de a participa la acest concurs
1 1 parohii, din protopoplatele Topliţa, Sfântu
Gheorghe şi Întorsura Buz�ului cu un număr

total de 205 copii. Au fost derulate 10 proiec
te, unele desfăşurate pe mai multe etape şi
cu activităţi diverse.
Premiul I a fost obţinut de grupul de copii
de la Catedrala ortodoxă Sf. Ier. Nicolae" şi
"
,,Sf. M. Mc. Gheorghe" din Municipiul Sfântu
Gheorghe, aflat sub îndrumarea părintelui
diacon Cristian-Anthonio Pintrijel. Pe locurile
II şi III s-au aflat grupele de copii de la paro
hiile Sărămaş, aflată sub îndrumarea părinte
lui paroh Gheorghe-Marius Banciu, respectiv
Călimănei-Topliţa, unde paroh este părintele
drd. Petru Cătinean.
4. Participare la hramurile mănăstiri
lor din Eparhia Covasnei şi Harghitei
- Duminică, 17 iunie 2012, a avut loc sluj
ba de hram - Sfinţii Români - a Mănăstirii
Mărcuş, judeţul Covasna
- Duminică, 24 iunie 2012, la Mănăstirea
de la Valea Mare, a avut loc sărbătorirea ocro
titorului ceresc şi plin de har al acesteia,
Sfântul Ioan Botezătorul
- Vineri, 20 iulie 2012, a avut loc slujba de
hram - Sf. Prooroc Ilie - a Mânăstirii ctitorie
a patriarhului Miron Cristea din Toplita
- Luni, 6 august 2012, de hramul Mânăstirii
,,SChimbarea la faţă'� a avut loc slujba de sfin
ţire a bisericii de la Mânăstirea de la Sita
Buzăului oficiată de IPS Laurenţiu Streza,
mitropolitul Ardealului, IPS Ioan Arhiepiscop
al Episcopiei Covasnei şi Harghitei şi Paisie,
episcop vicar al Mitropoliei Banatului
- Miercuri, 15 august 2012, de praznicul
,,Adormirea Maicii Domnului" a avut slujba de
hram a Mânăstirii de la Izvorul Mureşului
- Miercuri, 29 august 2012, Tăierea capului
Sf. Ioan Botezătorul, a fost o zi binecuvânta
tă de Dumnezeu. Peste o mie de credincioşi
au participat la Sfânta liturghie Arhierească
la care au slujit IPS Ioan Selejan şi PS Andrei
Făgărăşanul înconjuraţi de un sobor de
preoţi, de la Mânăstirea Făgeţel
- Sâmbătă, 8 septembrie 2012, a avut loc
slujba de hram a Mânăstirii Naşterea Maicii
"
Domnului ", de la Mânăstirea Doamnei
Moglăneşti, Topliţa
5. Pelerinaje la mănăstirile din Eparhia
Covasnei şi Harghitei organizate de mai
multe parohii ortodoxe din cadrul protopopia
telor Sf. Gh eorg he şi Întorsura Buzăului
6. Acţi un ea caritabilă ,.Din suflet penlru suftel1,
În perioada 1-15 Iunie 2012, la Colegiul

Naţional "Mihai Viteazul" din Sf. Gheorghe,

s-a desfăşurat activitatea "Din suflet pentru
suflet'', sub coordonarea dir. adj. R�dlţa Palela
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şi prof. de religie Ioana-Alina Staicu, în cadrul
căruia copiii din ciclul primar au strâns hăinu
ţe şi jucării pentru colegii lor mai puţini favo
rizaţi din satul Hetea, jud. Covasna.

7. Florilegiu. Opera omnia a poetei
Anthonia Amati. M oderator: actorul
Nicolau, 7 aprilie 2012, ora 12,00, Centrul
Ecleziastic de
Nicolae Colan "

Documentare

" Mitropolit

8. Î nmânarea diplomelor de cetăţean
de onoare a comunităţii româneşti din
Sf. Gheorghe, 23 aprilie 2012, ora 12, oo,
Muzeul Spiritualităţii Româneşti,
Catedrala din Sf. Gheorghe.

de

la

9. Sprijinirea cercetărilor istorice,
sociologice, etnografice referitoare la
cultura şi identitatea românească din
mediul multietnic şi pluriconfesional al
judeţelor Covasna şi Harghita
10. Asigurarea bazei de date şi acor
darea asistenţei de specialitate la ela
borarea unor lucrări de licenţă, maste
rat, grad didactic şi doctorat
11. Tehnoredactarea lucrărilor care
apar la editurile ,.Grai Românesc",
"
"Eurocarpatica , " România pur şi sim
plu " ş.a.
12. Participarea la editarea, sub
îndrumarea nemijlocită a I.P.S. Ioan
Selejan, a revistei ,.Grai Românesc",
foaie de spiritualitate ortodoxă a Episcopiei
Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei

13. Colaborarea cu Centrul European
de Studii Covasna - Harghita, În redac
tarea buletinelor bilunare ale ,.Revistei
presei locale de limbă română şi
maghiară " şi postarea acestora pe site
ul Forumului Civic al Românilor din
Harghita şi Covasna (www.forumharghita
covasna.ro)

14. Sprijinirea întocmirii proiectelor
culturale ale asociaţiilor partenere şi
înaintarea lor spre obţinerea finanţării
15. Redactarea unor pagini speciale
referitoare la problematica românilor
din Covasna şi Harghita, În publicaţii
naţionale şi regionale
16. Întocmirea de recenzii şi prezen
tări de lucrări privind istoria, cultura şi
spiritualitatea românească din sud
estul Transilvaniei
17. Colaborarea cu Radio şi TV
", cu publicaţiile locale şi regio
Trinitas
"
nale şi cu Redacţia de ştiri pentru româ
nii de pretutindeni "Romanian Global
News"

18. Organizarea, începând din anul
1998, în fiecare an, în zilele de 30 noiem
brie şi 1 decembrie, a unor itinerare
religios-istorice cu participarea tinerilor de
la Seminarul Teologic Ortodox din Buzău, de
la Rliala Ugii Tineretului Creştin Ortodox
Român din Târgovişte, ASCOR Braşov, LTCOR
Sf. Gheorghe, ASCOR Bucureşti, ASCOR Sibiu
ş.a. în parohiile ortodoxe din judeţele
Covasna şi Harghita; participarea la manifes
tările dedicate marcării Zilei Naţionale a
României
19. Stabilirea şi întreţinerea unor
legături cu românii din românitatea
apropiată şi din diasporă, implicarea unor
personalităţi româneşti de peste hotare în
problematica păstrării identităţii naţionale a
românilor din Covasna şi Harghita
20. Marcarea unor evenimente impor
tante din viaţa comunităţilor româneşti
locale (aniversări, comemorări etc.)
21. Participarea la manifestările con
sacrate Zilei imnului naţional, Garnizoana
militară Sf. Gheorghe, 29 iulie 2012
22. Organizarea săptămânală a întru
nirilor de lucru a asociaţiilor culturale şi
civice din cad rul Forumului Civic al
Românilor din Harghita şi Covasna
23. Redactarea unor memorii, ape
luri, comunicate referitoare la prezerva
rea şi afirmarea identităţii naţionale în
arealul multietnic şi pluriconfesional al
judeţelor Covasna şi Harghita
24. Donaţii de cărţi pentru şcoli şi
asociaţii din Republica Moldova, Grupul
Şcolar "Constantin Brâncuşi " şi Şcoala gene
rală "Nicolae Colan " din Sf. Gheorghe.
25. Organizarea NEDEII SÂNPETRULUI
serbare câmpenească tradiţională anuală,
cu participarea unor artişti profesionişti şi for
maţii folclorice din judeţele Covasna şi
Harghita, împreună cu Liga Cultural -creştină
"
"Andrei Şaguna şi Primăria comunei Vâlcele
26. Sprijinirea Fundaţiei " Mihai
Viteazul" pentru organizarea Festivalului
de colinde şi obiceiuri de iarnă "Crăciunul
la români", 1 1 - 16 decembrie 2012
27. Î ntocmirea documentarului "Biserici
româneşti din Covasna şi Harghita ",
împreună cu publicista Irina Airinei, Bucureşti
28. Întocmirea şi difuzarea studiului
Implicaţii
generate de situaţiile de
"
dublă cetăţenie în cazul României ",
-

împreună cu Ioan M . Anghel, Bucureşti
29. Întâlnire cu delegaţiile Liceului indus
trial nr. 1 Chişinău, Liceului "Constantin
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Brâncuşi " din Peştana, jud. Gorj şi a Grupului
Şcolar "Constantin Brâncuşi " din Sf.
Gheorghe, cu ocazia marcării a 10 ani de

- Octavian C. Tăslăuanu in scrierile memo
rialistice ale generaţiei sale, dr. Ioan Lăcătuşu
- Actualiatatea scrierilor lui Octavian c.
Tăslăuanu, praf. Vasile Stancu
- Gânduri despre Tăslăuanu (Tabletă În
proză), praf. dr. Luminiţa Carnea
2. Simpozion internaţional organizat
în cad rul Zilelor M itropolit Visarion
Puiu, ediţia a XVI-a, Roman, Paşcani,
Mânăstirea Neamţ, 26-28 februarie 2012. A
fost prezentată comunicarea " Transnistria În
timpul păstoririi mitropolitului Visarion Puiu "
(dr. Ioan Lăcătuşu împreună cu praf. Vasile
Stancu)
3. Dezbaterea cu tema Culegători de
"
folclor în Arcul Intracarpatic" din cadrul
manifestării Simfonia
corală " George
Sbârcea ", organizată de Fundaţia Culturală
"Mihai Viteazul'� Sf. Gheorghe, 23 martie
2012. A fost prezentată comunicarea O lucra
re de referinţă: Tezaur de etnografie şi folclor
in judeţele Covasna şi Harghita, de Nicolae
Bucur şi Constantin catrina (dr. Ioan Lăcătuşu)
4. Conferinţa cu tema ,.Spiritualitatea
ortodoxă românească din secolul al XX
lea" şi pelerinaj în California (S.U.A.)
În perioada 29 martie - 9 aprilie 2012,
Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu, a susţinut câteva
conferinţe teologice în parohia din Hayward,
California, cu tema Spiritualitatea ortodoxă
românească din secolul XX, cu accent pe măr
turisirea lui Hristos pe care au făcut-o cei
întemniţaţi în închisorile comuniste ale veacu
lui trecut.
5. Simpozionul internaţional Taină şi
"
comuniune", Secţiunea de istorie biseri
cească, Episcopia Caransebeşului, 23-25
aprilie 2012. A fost prezentată comunicarea
"Mitropolitul Andrei Şaguna În mentalul colec
tiv românesc" ( Dr. Ioan Lăcătuşu împreună
cu praf. Vasile Stancu)
6. Seminarul de Medicină şi Teologie
Etica martirajului şi a morţii martirice",
"
ed�ia a Xl-a, Bistriţa, 7-8 mai 2012
In zilele de 7-8 mai 2012, s-a desfăşurat la
Bistriţa cea de a XI-a ediţie a Seminarului de
Medicină şi Teologie, la care a fost invitat să
participe şi pr. dr. Ciprian Staicu, consilier cul
tural al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi
Harghitei.
7. Si mpozionul ,.200 de ani de la naş
terea lui George Bariţiu", organizat de

la sărbătorirea primei ediţii a Zilelor
"
Constantin Brâncuşi", 18 mai 2012
30. Sprijinirea activităţii Consiliului
judeţean Covasna al Asociaţiei Cultul
"
Eroilor" (dr. Ioan Lăcătuşu, în calitate de
vicepreşedinte)

31. Activitate în cadrul Consiliului Şti
inţific al Anuarului Arhivelor Naţionale
Bacău "Acta Bacoviensia" ( dr. Ioan
Lăcătuşu, membru)

32. Activitate în cadrul Consiliului Şti
inţific al Muzeului Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni (dr. Ioan Lăcătuşu, membru)
33. Activitate în calitate de preşedin
te al Comisiei de pe lângă Prefectura
judeţului Covasna pentru atribuirea
denumirilor din spaţiul public al judeţu
lui (Dr. Ioan Lăcătuşu)
34. Sinteză documentară "Consecin
ţele adoptării statutului minorităţilor
naţionale asupra Statului Român şi a
românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş"
.
35. Sinteză documentară referitoare
la reînhumarea la Odorheiu Secuiesc a
rămăşiţelor pământeşti ale lui Nyiro
Joszef, împreună cu Forumul Civic al
Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

'
36. Sinteză documentară: "Coordo·
nate demografice ale comunităţilor
româneşti, maghiare şi rome din jude·
ţele Covasna şi Harghita potrivit datelor
provizorii ale Recensământului Popu
laţiei şi Locuinţelor din 20 octombrie
2011"
37. Sinteză documenta ră: "Opere
comemorative de război şi monumente
de for public existente pe teritoriul
judeţelor Covasna şi Harghita" (împreu
nă cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor, Filiala
Covasna
38. Sprijinirea Clubului Albatros în
organizarea unor activităţi: seri literare
ce promovează scriitorii români şi opera lor februarie, mai, iunie 2012,

III. Participări la sesiuni ştiinţifice,
simpozioane, m ese rotunde, colocvii,
reuniuni, dezbateri (18)

1. Sesiunea de comunicări ştiinţifice
,.oetavlan Titlluanu l'A l66Pd6HJtele
timpului", Bilbor, 1-2 februarie 2012. Au fost
prezentate comunicările:

Academia Română şi Asoclaţlunea ASTRA,
Sibiu, g iunie �M� . Â fost prezenta� inter
venţia " George Bariţiu şi românii din
Secuime " (Dr. Ioan Lădltuşu)
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Sovata, 26-28 octombrie 2012, tema ,,Asocia
ţiunea ASTRA - mentor al unităţii românilor
de pretutindeni ". s-a prezentat comunicarea

8. Sesiunea de comunicări " Refugiul
românesc 1940-1945", Mureşenii de
Câmpie, 25 august 2012, organizată de

"Din experienţa mediului asociativ românesc
În asigurarea finanţării proiectelor culturale "
(Dr. Ioan Lăcătuşu)
14. Cea de-a XVIII-a sesiune de
comunicări ştiinţifice Arhivele şi isto
"
ria", Arhivele Naţionale Bacău, 9 noiembrie
2012. S-au prezentat comunicările: " Docu
mente din Arhivele Naţionale Covasna privind
pandemiile din Ţările Române În secolele
XVII-XIX" şi "Problematica romana-catolicilor
din Moldova În presa de limbă maghiară din
România (201 1 -2012) " (dr. Ioan Lăcătuşu).
15. Colocviu Episcopul l ustinian
"
Teculescu În mentalul colectiv", Zilele
,.Justinian Teculescu", ediţia 2012, Covasna,
11 noiembrie (moderator); s-a prezentat
comunicarea: "Noi cercetări privind viaţa şi
activitatea episcopului Justinian Teculescu "

Federaţia Naţional� a Românilor Persecutati
Etnic "Pro Memoria 1 940-1945 " şi Muzeul
Naţional al
Refugiaţilor, comunicarea

"Problematica Dictatului de la Viena şi a con
secinţelor sale asupra românilor. O prioritate
a Centrului European de Studii Covasna
-Harghita " (Dr. Ioan Lăcătuşu împreun� cu
praf. Vasile Stancu)
9. Sesiunea Naţională de Comunicări
Ştiinţifice cu tema: ,.1940. Consecinţele
Dictatului de la Viena", Oradea 30 august
1940, Universitatea din Oradea, Protopopiatul
Ortodox Oradea, Asociaţia Naţională a
Cavalerilor de Clio şi alte asociaţii culturale
din Oradea, comunicarea "0 dizertanţie cu
tema "Situaţia bisericii ortodoxe şi greco
-catolice din Transilvania nord- occidentală În
perioada 1940-1944 " susţinută la Institutul
Pontifical Oriental-Vatican " (Dr. Ioan Lăcătuşu)
10. Sesiunea Naţională de Comunicări
Ştiinţifice "Cultură şi societate În spaţiul
transilvan ", Muzeul Judeţean Mureş, Tg.
Mureş, 1 1 octombrie 2012, s-a prezentat
comunicarea Documente din Arhivele
Naţionale Covasna privind Biserica româ
nească din spaţiul est-transilvan (Dr. Ioan
Lăcătuşu împreună cu prof. Vasile Stancu);
prezentarea volumului "Profesioniştii noştri 5.
Ioan Lăcătuşu la 65 de ani'� Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012
11. Conferinţa ştiinţifică " Personali
tăţi arădene şi transilvănene"; Serviciul
Arhivelor Naţionale Arad, Chişineu-criş, 12
octombrie 2012, s-a prezentat comunicarea
"Genealogia familiei Colan " (Dr. Ioan Lăcătuşu)
12. Sesiunea ştiinţifică ,,Arhivele şi
cercetarea istorică", Ediţia a Xl-a, Tg.
Mureş, organizată de Arhivele Naţionale.
Direcţia Judeţeană Mureş, Universitatea
"
" Petru Maior Târgu -Mureş, Institutul" de
Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Şincai , Tg.
Mureş: s-au prezentat comunicările: "Docu
mente din Arhivele covăsnene referitoare la
momente din istoria actualului judeţ Mureş
(1526 - 1906) " (Dr. Ioan Lăcătuşu împreună
cu praf. Vasile Stancu); " Dan V. Baicu {1944 2006), un arhivist covăsnean la cumpăna din
tre milenii" (Dr. Ioan Lăcătuşu); prezentarea
volumului "Profesioniştii noştri 5. Ioan
Lăcătuşu la 65 de ani'� Editura Eurocarpatica,

16. Cercul ASTRA Vama Buzăului;
conferinţa Tradiţii astriste în Buzăul
"
ardelean", Vama Buzăului, 15 noiembrie
2012; lansarea volumului "Cronica învăţă
mântului din Vama Buzăului ", de Corina
Bărăgan-Sporea

17. Sesiu nea Ştiinţifică Anuală a
Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsări
teni, Ediţia a IX-a, 28-29 noiembrie 2012; s
a prezentat comunicarea Demersuri pentru
finanţarea proiectelor culturale ale asociaţii
lor, ligilor şi fundaţiilor membre ale Forumului
Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi
Mureş (dr. Ioan Lăcătuşu)
18. Sesiunea Naţională de Comunicări
Ştiinţifice Acta Moldavie Meridionalis",
n
Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui, 6 7 decembrie 2012. Au fost prezentate comu
nicările: "Aspecte privind fluxurile migratorii
dintre Moldova şi Transilvania in perioada
secolelor XVII-XIX În documentele Arhivelor
Naţionale Covasna " şi " Tatomireşti. Secvenţe
monografice la Împlinirea a 525 de ani de la
prima atestare documentară " (Dr. Ioan
Lăcătuşu împreună cu praf. Vasile Stancu)

IV. Expoziţii documentare (2)
1. Expoziţia ,.Personalităţi româneşti
din Arcul Intracarpaticn, Centrul Eclezias
tic de Documentare "Mitropolit Nicolae
Colan", 30 noiembrie 2012

2. Expoziţia ,.Măşti tradiţionale folosi
te În timpul sărbătorilor de iarnă",

Sf. Gheorghe, 2012

13. A 107 Adunare Generală a Asocia
ţlunii ASTRA, Sângiorg l u de P�dure -

Muzeul Spiritualităţii Româneşti,
10-16
decembrie 2 0 1 2 , expoziţie organizati:! împre-
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ună cu Fundaţia "Mihai Viteazul" din Sfântu
Gheorghe.

4. Opere complete. Voi. I şi II, Ionel
Simota, ediţie îngrijită de Ligia-Dalila Ghinea,
Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe,
2012
5. Refugiul, de Ştefan Dandu, Editura Euro
carpatica, Sf. Gheorghe, 2012
6. Tăcerea Îngerilor, de Ionel Simota,
Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012

V. Volume apărute la editurile Grai
Românesc şi Eurocarpatica in anul 2012
(9 )
A. Volume tipărite
1. Biserici, şcoli, comunităţi rurale româ
neşti din Covasna şi Harghita (1850-1918),
Nicoleta PLOŞNEA, Editura Grai Românesc,
Miercurea-Ciuc, 2012
2. Genealogia familiei Colan, Editura
"
" Eurocarpatica , 2012, coordonator Ioan
Lăcătuşu

VII. studii apărute în reviste de spe
cialitate şi in volume, semnate de Dr.
Ioan Lăcătuşu ( 12)
1. Prefaţă. Dr. Ioan Ranca - o personalita
te a arhivisticii româneşti, în "Profesioniştii
noştri 3 : Ioan Ranca la 80 de ani", p. 9 -20
2. Ioan Ranca. Bibliografie selectivă, în
Profesioniştii
noştri 3 : Ioan Ranca la 80 de
"

3. Ghid practic ortodox al tânărului con
temporan, Editura Grai Românesc, Miercurea
Ciuc, 2012, coordonator pr. dr. Ciprian -Ioan
Staicu
4. Profesioniştii noştri 3: Ioan Ranca la 80
de ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe,
2012, editie îngrijită de dr. Ioan Lăcătuşu şi
dr. Liviu Boar
1. Profesioniştii noştri 5. Ioan Lăcătuşu la
65 de ani, ediţie îngrijită de Vasile STANCU,
cu binecuvântarea IPS Ioan Seleja n , voi. 1 şi
II, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012
6. Angvstia 15/2012, Istorie-Sociologie,
anuarul Muzeului Naţional al carpaţilor Răsări
teni şi al Centrului Ecleziastic de Documen
tare "Mitropolit Nicolae Colan'� redactor res
ponsabil Ioan Lăcătuşu, secretar de redacţie,
Erich -Mihail Broanăr
7. Buletinul Ligii cultural-creştine ''Andrei
Şaguna'� nr. 5/2012, redactor responsabil
Ioan Lăcătuşu
8. Paznic la vatră. Poezii cu dedicaţii, de
Ioan Tămaş-Delavâlcele, Eurocarpatica, Sf.
Gheorghe, 2012
9. Nicolae Steinhardt despre alte confe
siuni şi religii, Claudia VAŞLOBAN, Editura
Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2012
B. Traduceri din limba greacă (Pr. dr.
Ciprian-Ioan Staicu)
1. Sfântul Luca al Crimeii. Minunile con
temporane, Editura Sophia, 2012

ani'� p. 108 -118

3. Sfântul Andrei Şaguna in conştiinţa
românească, in istorie şi contemporaneitate,
în " Buletinul Ligii Cultural-Creştine Andrei
Şaguna ", nr. V/2012, p. 1 1 -20
4. Pagini regăsite. Monografia Bisericii
Ortodoxe din Sfântu Gheorghe de Gheorghe
Vasilescu, în " Sangidava " nr. 6/2012, p. 29 39
5. Sarea şi contrabanda cu sare la Începu
tul secolului al XIX-/ea in Scaunul Kezdi. (Târgu
Secuiesc) - împreună cu Vasile Stancu, în
,,5angidava " nr. 6/2012, p. 292 -299
6. Aspecte ale instaurării administraţiei
româneşti, in oraşele judeţului Treiscaune, În
perioada 1919-1922. Contribuţii documenta
re, în "Marisia ". Studii şi Materiale, XXX-XXXI.
Istorie, TG. Mureş, 2011, p. 61 -112
7. Problematica Dictatului de la Viena şi
consecinţele sale asupra românilor, o priorita
te a cercetării Centrului European de Stdii
Covasna - Harghita, în "PROMEMORIA 1940 1945", Nr. 3 (34), iulie - septembrie 2012,
p.62 -70 (împreună cu Vasile Stancu)
8. O dizertaţie cu tema ,,Situaţia bisericii
ortodoxe şi greco-catolice din Transilvania
nord-occidentală in perioada 1940 -1944 "
susţinută la Institutul Pontifical Oriental
Vatican'� în "PROMEMORIA 1940-1945", Nr. 3
(34), iulie - septembrie 2012, p.75 -80
9. Documente din Arhivele covăsnene refe
ritoare la momente din istoria actualului judeţ
Mureş (1526-1906), în ,,Anuarul arhivelor

VI. Volume apărute cu sprijinul şi
implicarea Centrului Edeziastic de Docu
mentare Mitropolit Nicolae Colan n, in
n
anul 2012, la alte edituri (6)

1. Soli/ocvii, Ligia-Dalila GHINEA, Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012
2. Cronici in vitralii, Maria STOICA, Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012
3. Sangidava VI 1 2012, redactor responsa
bil Ilie ŞANDRU, Editura Nico, Tg. Mureş, 2012

mureşene'� Serie nouă, Nr. 1 M, p. 93-108
(împreună cu prof. Vasile Stancu)
10. Arhivişti ardeleni. Dan Ba/cu (1944 2006), în "Anuarul arhivelor mureşene", Serie
nouă, Nr. 1 M, p. 366 -373
11.

Documente din Arhivele Naţionale
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Sfântului Andrei Şaguna, în "Grai Românesc",
Anul XIII, nr. 4 (53)/2011, p.17
5. Adunarea eparhiafă a Episcopiei Ortodoxe
a Covasnei şi Harghitei, în "Mesagerul de
Covasna'� nr. 553/ 16 ianuarie 2012, p. 4 şi în
"
"Condeiul ardelean , Anul VII, Serie nouă, nr.
203 (238), din 27 ian. - 9 febr.2012, p. 11, în
"
"Grai Românesc , Anul XIV, nr. 1 (54) /2012,
p. 6
6. Noi contribuţii privind cunoaşterea unor
realităţi basarabene din perioada interbelică
oglindite În documentele şi publicaţiile deţinu
te de Arhivele Naţionale Covasna (I), în
"
"Condeiul ardelean , Anul VII, Serie nouă, nr.
202 (237), din 12 -25 ianuarie 2012, p. 15,
(Il), în "Condeiul ardelean ", Anul VII, Serie
nouă, nr. 203 {238), din 27 ian. - 9 febr.2012,
p. 15
7. ASTRA În Buzău/ Ardelean la sfârşitul
secolului al XIX-lea, în " Mesagerul de
Covasna ", Nr. 557, din 20 ianuarie 2012, p.7
8. Scrisoarea săptămânii. Un document cu
valoare deosebită pentru istoria presei din
România, în "Formula AS", Anul XXII, nr. 1004
(4), 26 ian- 2 febr. 2012, p. 14
9. Sântilia de la Poiana Sărată la sfârşitul
secolului al XIX-lea, în " Mesagerul de
Covasna ", Nr. 562, din 27 ianuarie 2012, p.7
10. O manifestare ştiinţifică de ţinută.
Simpozionul "Nicolae Vecerdea - primul pre
fect român al judeţului Treiscaune'� în
"
"Mesagerul de Covasna , Nr. 563, din 30
ianuarie 2012, p.7
1 1 . Date privind reţeaua unităţilor comer
ciale şi industriale din oraşele Tg. Secuiesc şi
Sf. Gheorghe, În anul 1 924 (I), în "Mesagerul
de Covasna ", Nr. 567, din 3 februarie 2012,
p. 7
12. A trecut la cele veşnice părintele proto
pop Gheorghe Răţulea, în "Condeiul arde
lean'� Anul VII, Serie nouă, nr. 204 (239), din
10 - 23 februarie 2012, p. 2
13. Noi contribuţii privind cunoaşterea
unor realităţi basarabene din perioada inter
belică oglindite În documentele şi publicaţiile
deţinute de Arhivele Naţionale Covasna (III),
în "Condeiul ardelean'� Anul VII, Serie nouă,
nr. 204 (239), din 10 - 23 februarie 2012, p.
15
14. La Prefectura Covasna a avut loc sim
pozionul "Nicolae Vecerdea - primul prefect
român al judeţului Treiscaune'� în "Condeiul
ardelean'� Anul VII, Serie nouă, nr. 204 (239),
din 10 23 februarie 2012, p. 6

Covasna privind pandemiile din Ţările Române
În secolele XVII-XIX, în ,,Acta Bacoviensia'�
VII/2012, p.47-62 (împreună cu Vasile stancu)
12. Un episod de criză al sprijinului oferit
de Ungaria invăţământului În limba maghiară
pentru elevii romano-catolici din Moldova, în
"
"Acta Bacoviensia , VII/2012, p. 381-402

VIII. Articole apărute in presa locală
(87)
A. Articole semnate de pr. dr. Ciprian
Ioan Staicu (6)
1. Marşul pentru Viaţă, în "Grai Românesc",
nr. 1 (54) 1 2012, p. 1 1
2 . Etica martirajului şi a morţii martirice, în

"Grai Românesc", nr. 2(55) 1 2012, p. 5
3. La ceas de sărbătoare - hramuri ale
mănăstirilor din Eparhia munţilor, în "Grai
Românesc", nr. 2(55) 1 2012, p. 6
4. Dr. Ioan Lăcătuşu, la implinirea vârstei
de 65 de ani, în "Grai Românesc� nr. 3(56) 1
2012, p. 3
5. Ce este cu adevărat o minune?, în "Grai
Românesc", nr. 3(56) 1 2012, p. 7
6. Gheronda Gavriil Athonitul În dialog cu
pe/erinii români, în "Grai Românesc", nr. 2(55)
1 2012, p. 12

B. Articole semnate de prof. drd.
Ioana Staicu (3)
1. Bunavestire-Ziua Mamei, în "Grai
Românesc", nr. 1(54) 1 2012, p. 3
2. Campania Pro Vita - "Protejează Viaţa'�
în "Grai Românesc", nr. 2(55) 1 2012, p. 4
3. Merinde duhovnicească din Învăţăturile
Sfântului Siluan Athonitul, în "Grai Româ
nesc", nr. 3(56) 1 2012, p. 5

C. Articole semnate de Eric-Mihai
Broanăr (1)
1. Însemne de preţuire a ierarhilor orto
docşi născuţi in judeţele Covasna şi Harghita,

în "Grai Românesc", nr. 3(56) 1 2012, p. 6

D. Articole sem nate de dr. Ioan
Lăcătuşu (77)
1. Donaţii ale locuitorilor din Treiscaune
pentru ridicarea statuii lui Avram Iancu din
Cluj, În anul 1923, în "Viaţa Transilvaniei ",

Anul V, nr. 1 -2 (19 -20)/2011, p. 8
2. Sărbătoare de suflet românesc şi orto
dox la Micfalău, în "Grai Românesc", Anul
XIII, nr. 4 (53)/201 1, p. ll
3. Scrisoarea Forumului Civic al Românilor

din Covasna, Harghita şi Mureş adresată IPS
Ioan cu prilejul Împlinirii a 60 de ani de viaţă,
în "Grai Românesc", Anul XIII, nr. 4 (53)

-

15. Date privind reţeaua unlt�ţllor comer

/20 1 1� p. lO
4. Intâletate de suflet privind canon/zarea

ciale şi industriale din oraşele Tg. Secuiesc şi
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Sf. Gheorghe, in anul 1924 (II), in "Mesagerul
de Covasna'� Nr. 577, din 17 februarie 2012,
p.7
16. Dr. Ioan Ranca - 80 de ani.O persona
litate a arhivisticii româneşti, în "Cuvântul
liber", Anul XXN, Nr. 35 (5737), 20 februarie
2012, p. 6
17. In memoriam. Ana Tomuş (1938 2012), în "Mesagerul de Covasna'� Nr. 579,
din 21 februarie 2012, p.3 şi în "Condeiul
ardelean ", Anul VII, Seria Nouă, Nr. 205
(240), din 24 februarie - 8 martie 2012, p. 6
18. Noi contribuţii privind cunoaşterea

2011, în "Buletinul Ugii Cultural Creştine
Andrei Şaguna'� nr. V/2012, p. 108 -112
28. Cetăţeni de onoare ai comunităţii
româneşti din Sf. Gheorghe, 2009-2011, în
"Buletinul Ligii Cultural Creştine Andrei Şagu
na ", nr. V/2012, p. 113 -124
29. Scrisori şi mesaje aniversare, în
"Buletinul Ligii Cultural Creştine Andrei Şagu
na'� nr. Vj2012, p. 125 - 148
30. In memoriam (Pr. Ilie Moldovan, Pr.

Gheorghe Răţulea, Arhimandrit Gheorghe
Avram, pr. Pompil Dumbravă, ing. Gheorghe
Munteanu), în "Buletinul Ugii Cultural Creştine
Andrei Şaguna'� nr. V/2012, p. 149 - 156
31. Adunarea reprezentanţilor românilor din
judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, Topliţa
2010, în "Buletinul Ligii Cultural Creştine
Andrei Şaguna " nr. V/2012, p. 157-184
32. Demersuri Întreprinse de FCRCHM şi
asociaţiile componente, pentru apărarea şi
afirmarea identităţii naţionale româneşti in
mediul multietnic şi pluriconfesional din Arcul
Intracarpatic {2009-2011), în "Buletinul Ligii
Cultural Creştine Andrei Şaguna'� nr. V/2012,
p. 184 -251
33. Centrul European de Studii Covasna
-Harghita, în "Buletinul Ligii Cultural Creştine
Andrei Şaguna'� nr. V/2012, p. 252-261
34. Uga Cultural-Creştină ,,Andrei Şaguna'�
în "Buletinul Ligii Cultural Creştine Andrei
Şaguna'� nr. V/2012, p. 262 -272
35. Grupul de Cercetare "Ion 1. Russu "
pentru studiul sud-estului Transilvaniei, în
"Buletinul Ligii Cultural Creştine Andrei Şagu
na'� nr. V/2012, p.300 - 303
36. Alte manifestări de cultură şi spirituali
tate românească, în "Buletinul Ligii Cultural
"
Creştine Andrei Şaguna , nr. V/2012, p. 304 306
37. Ecouri mass-media, în " Buletinul Ligii
Cultural Creştine Andrei Şaguna ", nr. V/2012,
p. 312 - 347
38. Scrisori regăsite. Prima trupă de teatru
particulară din ţară, după decembrie 1989, a
fost Înffinţată În iunie 1990 la Sfântu Gheorghe,
în " Mesagerul de Covasna ", Nr. 642, 25 mai
2012, p. 7
39. Demersuri pentru amenajarea unui
Aeroport În Sf. Gheorghe, În perioada inter
belică, în "Mesagerul de Covasna ", Nr. 653, 13
iunie 2012, p. 8
40. Un fragment din memoriile generalului

unor realităţi basarabene din perioada inter
belică oglindite in documentele şi publicaţiile
deţinute de Arhivele Naţionale Covasna (IV),
în "Condeiul ardelean ", Anul VII, Seria Nouă,
Nr. 205 (240), din 24 februarie - 8 martie
2012, p. 15
19. Din activitatea Filialei Treiscaune a
Asociaţiei Române pentru Propaganda
Aviaţiei, În anii 1 938/1939, în " Mesagerul de
Covasna ", Nr. 597, 15 martie 2012, p.7
20. Liga "Andrei Şaguna'� Comunicat de
presă -la 20 de ani de la înfiinţare, în
"
"Condeiul ardelean , Anul VII, nr. 207 (242),
23 martie - 5 aprilie 2012, p. 6
21. Un mare prieten al românilor din
Arcul Intracarpatic - părintele profesor Ilie
Moldovan, în "Grai Românesc'� Anul XIV, nr. 1
(54)/2012, p. 3 -4
22. Cetăţeni de onoare ai comunităţii
româneşti din Sf. Gheorghe, ediţia 2012, în
"Condeiul ardelean'� Anul VII, Serie nouă, nr.
210 (245), din 4 -17 mai.2012, p. 6
23. Florilegiu. Opera omnia a poetei
Anthonia Amatti, in "Condeiul ardelean'� Anul
VII, Serie nouă, nr. 2 1 1 (246), din 18-31 mai
2012, p. 11 (împreună cu Ligia-Dalila Ghinea)
24. Dăinuire românească În Arcul Intra
carpatic. Provocări de ieri, de azi şi posibile de
mâine, ce Îndeamnă la reflecţie, in "Condeiul
ardelean ", Anul VII, Serie nouă, nr. 2 1 1 (246),
din 18 -31 mai.2012, p. 14
25. Cărţi ale unor autori români din judeţe
le Covasna şi Harghita şi publicaţii În limba
română editate În aceste judeţe, În perioada
2009 - trim.I/2012, în " Buletinul Ligii Cultural
Creştine Andrei Şaguna ", nr. V/2012, p. 95-98
26. Mesajul Forumului Civic al Românilor
din Covasna, Harghita şi Mureş adresat IPS

Ioan Selejan la fmpllnfrea v�rstei de 60

de
ani, în "Buletinul Ligii Cultural Creştine Andrei
Şaguna", nr. V/2012, p. 105 -107
27. Laureaţi ai Premiului Pro Urbe acordat
de Primăria municipiului Sf. Gheorghe, 2009-

C. Dragu, intitulat Recunoştinţă ungurească,

în

"Mesagerul de Covasna'� Nr. 655, 15 iunie

2012, p. 6
41. Demersuri pentru recunoşterea oficială
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Sfântu -Gheorghe din perioada interbelică, în
"Condeiul ardelean'� Anul VII, nr. 218 (253),
7 - 20 septembrie 2012, p. 15
58. Manifestări ştiinţifice consacrate evi

a numelui România, în "Mesagerul de Covasna'�
Nr. 660, 22 iunie 2012, p. 6
42. Românii din judeţul Covasna uitaţi de
istoricii şi oamenii politici maghiari de azi, în
"
" Mesagerul de Covasna , Nr. 665, 29 iunie
2012, p. 8
43. Primul hram al Mănăstirii " Naşterea
Sfântului Ioan Botezătorul" Valea Mare, cu
părintele arhimandrit Gheorghe Avram in Rai,
"
în " Condeiul ardelean , anul VII, Serie Nouă,
nr. 214 (249), 29 iunie - 12 iulie 2012, p. 5
44. În memoria Rezidentului Regal George
Alexianu - ctitorul catedralei ortodoxe din Sf.
Gheorghe, în "Mesagerul de Covasna ", nr.
670, 6 iulie 2012, p. 7
45. Zilele Andrei Şaguna. Ediţie aniversară,
"
în "Grai Românesc , nr. 2/20012, p.l l
46. Simpozionul cu tema "Şase decenii de
la Înfiinţarea experimentului Stalinist Regi
unea Autonomă Maghiară'� în "Mesagerul de
"
Covasna , nr. 675, 13 iulie 2012, p. 7
47. Sarea şi contrabanda cu sare la Înce
putul secolului al XIX-lea in Scaunul Kezdi
(Tg. Secuiesc), în "Condeiul ardelean ", Anul
VII, Serie Nouă, nr. 215 (250), din 13 -16 iulie
2012, p. 11 (împreună cu Vasile Stancu)
48. A patra ediţie a Colocviului naţional al
Grupului de cercetare "I.I. Russu " pentru stu
diul sud-estului Transilvaniei, , în "Mesagerul
"
de Covasna , nr. 676, 16 iulie 2012, p. 8
49. Vizite ale unor demnitari români in Sf.
Gheorghe, În perioada interbelică, în "Mesa
"
gerul de Covasna , nr. 685, 27 iulie 2012, p. 8
50. Românii din · Covasna şi Harghita in
hidronime şi toponime, în "Mesagerul de
"
Covasna , nr. 690, 3 august 2012, p. 8
51. Perioada interbelică in Sf. Gheorghe.
Cronologie (2), în "Mesagerul de Covasna'� nr.
695, 10 august 2012, p. 7
52. Alina Straie Mărgulescu - o româncă din
Arcul Intracarpatic, cu o carieră profesională
de excepţie, în "Mesagerul de Covasna ", nr.
698, 17 august 2012, p. 7
53. Perioada interbelică În Sf. Gheorghe.
Cronologie (3), în "Mesagerul de Covasna'� nr.
703, 24 august 2012, p. 7
54. Perioada interbelică În Sf. Gheorghe.
Cronologie (4), în "Mesagerul de Covasna ", nr.
708, 31 august 2012, p. 7
55. Hramul Mânăstirii Izvorul Mureşului, în
Condeiul
ardelean ", Anul VII, nr. 217 (252),
"
24 august - 7 septembrie 2012, p. 15
56. Perioada interbelică in Sf. Gheorghe.
Cronologie (5), în "Mesagerul de Covasna ", nr.

denţierii consecinţelor Dictatului de la Viena,
din 30 august 1940, în "Condeiul ardelean",
Anul VII, nr. 218 (253), 7 - 20 septembrie
2012, p. 9
59. O nouă dovadă a so/idarităii comu
nităţii ştiinţifice şi culturale româneşti cu
problematica păstrării şi afirmării identităţii
românilor din Arcul intracarpatic, in
"
"Informaţia Harghitei , Anul XXIV, Nr. 5499,
26 septembrie 2012, p. 6
60. Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna În
mentalul colectiv românesc, în " Condeiul
"
ardelean , Anul VII, Serie Nouă, Nr. 220
(255), din 5 -18 octombrie 2012, p. 14 -15,
Nr. 221 (256), din 19 octombrie - 1 noiembrie
2012 şi Nr. 222 (257), din 2 - 15 noiembrie
2012, p. 14 -15 (împreună cu Vasile Stancu)
61. Perioada interbelică În Sfântu
-Gheorghe. Cronologie (6), în "Mesagerul de
Covasna'� nr. 738, din 12 octombrie 2012, p.
7, partea (7), nr. 748/26 octombrie 2012, p. 6
62. Conferinţă cu titlul "De ce modelul mul
ticultural din Tirolul de Sud, Italia, nu este
apllcabil În sud-estul Transilvaniei?, în
"
"Condeiul ardelean , Anul VII, Serie Nouă, Nr.
221 (256), din 19 octombrie - 1 noiembrie
2012, p. 4
63. Simpozionul Naţional "Monumentul.
Tradiţie şi viitor'� in judeţele Covasna şi
Harghita'; în "Condeiul ardelean'� Anul VII,
Serie Nouă, Nr. 221 (256), din 19 octombrie 1 noiembrie 2012, p. 6 şi în "Informaţia
Harghitei", Anul XXIV, Nr. 5507, p. 1 şi 3
64. Starea bisericilor ortodoxe din
Eparhia Covasnei şi Harghitei - arc peste
"
timp, în "Condeiul ardelean , Anul VII, Serie
Nouă, Nr. 221 (256), din 19 octombrie - 1
noiembrie 2012 , p. 6
65. Profesioniştii noştri. Nr. 1 . Ana Grama
- cercetător, etnomuziograf şi arhivist la
implinirea vârstei de 70 de ani, în "Anuarul
arhivelor mureşene", Serie nouă, Nr. 1 (V), p.
383 - 388
66. Profesioniştii noştri. Nr. 3. Ioan Ranca
la 80 de ani, în ,,Anuarul arhivelor mureşene'�
Serie nouă, Nr. 1 (V), p. 392 - 395 (împreună
cu Vasile Stancu)
67. Sesiunea Naţională de Comunicări
Ştiinţifice "Românii din sud-estul Transilva
niei. Istorie, cultură, civilizaţie'� ediţia a

713, 7 septembrie 2012, p. 7
57. Amintiri despre viaţa cotidiană din

>NIII-a, în "Grai Românesc", Anul XIII, nr.3
(56)/2012, p. 1 1
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68. Asociaţiunea ASTRA mentor al unită
ţii românilor de pretutindeni, in "Condeiul
ardelean", Anul VII, Serie Nouă, Nr. 222
(257), din 2 - 15 noiembrie 2012, p. 5
69. Manifestări ştiimţifice cu participare
covăsneană, în "Condeiul ardelean ", Anul VII,
Serie Nouă, Nr. 222 (257), din 2 - 15 noiem
brie 2012, p. 6 (împreună cu Vasile Stancu)
70. Dimensiunea ştiinţifică şi cea pragma
tică a solidarităţii cu românii din Arcul
Intracarpatic, în "Condeiul ardelean'� Anul
VII, Serie Nouă, Nr. 222 (257), din 2 - 15
noiembrie 2012, p. 10
71. Chipul indrăgit al doamnei invăţătoare.
In memoriam: Iulia-Viorica Csutak, născută
Negoiţă (1959-2012), în "Mesagerul de
Covasna ", Nr. 756, 7 Noiembrie 2012, p. 4
72. Vasile Arimia, ,,Arhiviştii -oameni ai
timpului lor'� în "Acta Bacoviensia'� VII/2012,
p. 555 - 558
73. Profesorul Dumitru Mărtinaş În docu
mentele Securităţii, în "Acta Bacoviensia",
VII/2012, p. 563-566
74. Manualul de Istorie a Secuilor. Omisiuni
menite să creeze imaginia unui grup etnic
compact, pur secuiesc, în "Mesagerul de
Covasna ", Nr. 761, 14 Noiembrie 2012, p.4,
în "Condeiul ardelean", Anul VII, Serie Nouă,
Nr. 223 (258), din 16 - 29 noiembrie 2012, p.
4, în "Informaţia Harghitei ", Anul XXIV, nr.
5526, din 03 noiembrie 2012, p. 1-4 şi în
"
"Informaţia Harghitei , Anul XXIV, nr. 5526,
din 03 noiembrie 2012, p. 5
75. Noi cercetări privind romana-catolicii
din Moldova, in "Mesagerul de Covasna'� Nr.
763, 16 Noiembrie 2012, p.6 şi în "Condeiul
ardelean ", Anul VII, Nr. 224 (259), din 30
nov.- 13 dec. 2012, p. 5
76. Manualul Istoria Secuilor cultivă lipsa
de responsabilitate faţă de trecut, cu grave
consecinţe pentru formarea viitoare a tinerilor
maghiari. O provocare jignitoare antiromâ
nească pe bani publici, în "Condeiul arde
lean ", Anul VII, Serie Nouă, Nr. 223 (258), din
16 - 29 noiembrie 2012, p. 4-5 şi in
"
"Informaţia Harghitei , Anul XXIV, nr. 5526,
din 03 noiembrie 2012, p. 1 -4 (împreună cu
Vasile Lechinţan şi Vasile Stancu)
77. Problematica Dictatului de la Viena şi
consecinţele sale asupra românilor, o priorita

IX. Prezentări şi lansări de cărţi (19)
1. Genealogia familiei Colan, Editura

-

te a cercetării Centrului European

"
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Nouă, Nr. 205 (240), din 24 februarie
8
martie 2012, p. 10
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6. Lazăr Lădariu, Lansare de carte. Dr. Ioan
Ranca -la 80 de ani!, îr. "Cuvântul liber", Anul
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iulie 2012, p. 4
25. Maria Stoica, Popas la umbra nucului
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în "Cuvântul liber , Anul XXIV, Nr. 178
(5.880), 13 septembrie 2012, p. 3
27. Dr. Florin Bengean, Ioan Lăcătuşu - un
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Ghinea), în "Condeiul ardelean ", Anul VII,
Serie Nouă, Nr. 221 (256), din 19 octombrie 1 noiembrie 2012, p. 1 1
42. "Profesioniştii noştri" 5. Ioan Lăcătuşu,
arhivist istoric, sociolog la 65 de ani, în
,,Anuarul arhivelor mureşene'� Serie nouă, Nr.
1 (V), p. 383-388, p. 400-403
43. IPS Ioan Selejan, " Omul trudei
obşteşti" - dr. Ioan Lăcătuşu, în "Grai Româ
nesc", Anul XIII, nr. 3 (56)/2012, p.2
44. Erich-Mihail Broanăr, Dr. Ioan Lăcătuşu,
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45. Ştefan Pârtaş, Întâlnirea Cenaclului
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34. Teodor Ardelean,

Omagiu unul mare

48.
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Păunescu, omagiat la Sfântu Gheorghe, în

român - Ioan Ucătuşu, în "Familia română':
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"Mesagerul de Covasna'� Nr. 757, 8 Noiembrie
2012, p. 4
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manifestărilor extremiste şi antiromâneşti, în
"Mesagerul de Covasna'� Nr. 758, 9 Noiembrie
2012, p. 3
50. Oana-Mălina Negrea, "Istoria secuilor"
- " o provocare jignitoare antiromânească " pe
bani publici, în "Mesagerul de Covasna'� Nr.
758, 9 Noiembrie 2012, p. 5
51. Nicolae Ţiripan, Gânduri despre Ioan
Lăcătuşu, în ,,Acta Bacoviensia ", VII/2012, p.
465-468
52. Dana Şerban, Zilele ''Justinian Tecu
lescu'� în "Mesagerul de Covasna'� Nr. 759,
din 12 Noiembrie 2012, p. 5
53. Agenţia de ştiri "Bazilica ", din 12 XI
2012, Sesiune ştiinţifică la Complexul Muzeal
Iulian Antonescu din Bacău
54. Adunarea generală a Forumului Civic al
Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, în
"Informaţia Harghitei'� Anul XXI\1, nr. 5530,
din 20 noiembrie 2012, p. 1-3
55. Forumul Civic al Românilor din
Covasna, Harghita şi Mureş. Comunicat adop
tat la Adunarea generală a Forumului, în
"Condeiul ardelean", Anul VII, Nr. 224 (259),
din 30 nov.- 13 dec. 2012, p. 6
56. Corina Bărăgan-Sporea, O sărbătoare
deosebită a ASTRE! la Vama Buzăului, în
"Condeiul ardelean'� Anul VII, Nr. 224 (259),
din 30 nov. 13 dec. 2012, p. 1 1

57. Vasile Stancu, A fost prezentată "Cronica
invăţământului din comuna Vama Buzăului'; în
"Condeiul ardelean'� Anul VII, Nr. 224 (259),
din 30 nov. - 13 dec. 2012, p. 1 1
58. Ligia-Dalila Ghinea, Glose, Genealogia
familiei Colan, coord. Ioan lăcătuşu, în
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" Mesagerul de Covasna , Nr. 776, 6
Decembrie 2012, p. 8
Centrul de Documentare " Mitropolit
Nicolae Colan ", a fost gazdă generoasă pen
tru o gamă largă şi diversă de acţiuni ştiinţifi
ce, culturale şi civice, la care au participat
numeroase personalităţi ale vieţii publice din
întreaga ţară, fiind locul de întâlnire şi coor
donare a activităţilor asociaţiilor cultural-creş
tine şi civice reunite în cadrul Forumului Civic
al Românilor din Harghita, Covasna şi Mureş.
Şi pe această cale mulţumim Părintelui
arhiepiscop Ioan Selejan pentru grija părin
tească şi sprijinul permanent acordat institu
ţiei noastre, precum şi pentru participarea la
manifestările organizate pe tot parcursul
anului, sporind importanţa şi semnificaţia
acestora prin cuvintele de învăţătură rostite,
de o înaltă şi elevată ţinută şi deopotrivă de
intensă trăire ortodoxă şi românească.

-
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-
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-
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-

-

-
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-

Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale

SJANHarghita

-
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