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Introducere 

Sesiunea Națională de comunicări Științifice "Românii din Sud Estul Transilvaniei. 

Istoric. Cultură. Civilizație" organizată de Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit 

Nicolae Colan", din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, Muzeul Național al 

Carpațiilor Răsăriteni, Centrul European de Studii Covasna și Harghita, Ministerul Culturii, 

Liga Cultural Creștină "Andrei-Șaguna" și Centrul Cultural Toplița, cu sprijinul Consiliului 

Județean Covasna, a Consiliului Local Sf. Gheorghe și al S.C Stefadina Comserv Srl București, 

începând din anul 1995 a devenit o manifestare recunoscută pentru valoarea contribuțiilor din 

domeniul cercetării istoriei, culturii și civilizației românești din Sud-estul Transilvaniei. Ajunsă 

la ediția a XIX-a, sesiunea s-a impus treptat ca una dintre activitățiile științifice cu impact social 

și cultural semnificativ la nivel local, regional și național.  

La sesiune au prezentat comunicări peste 100 de cunoscuți specialiști - cercetători, cadre 

didactice universitare, muzeografi, arhiviști, etnografi, sociologi, teologi, profesori, preoți și 

alți oameni de știință și cultură, din peste 30 de localități din întreaga țară.  

Și la această ediție, pe lângă problemele referitoare la istoria și cultura națională, 

majoritatea temelor ce au fost prezentate abordează aspecte ale istoriei românești din sud-estul 

Transilvaniei și ale conviețuirii interetnice din zona Arcului Intracarpatic.  

Lucrările ediției s-au desfășurat în plen și pe șase(6) sectiuni, după cum urmează: 

Secțiunea I.  Istorie (face obiectul acestei sinteze) 

Secțiunea II.  Istorie 

Secțiunea III.  Spiritualitate creștină și etnografie românească 

Secțiunea IV.  Sociologia fenomenului interetnic și multicultural din Covasna și  

Harghita 

Secțiunea V. Arhivistică - Muzeologie 

Secțiunea VI. Istorie socială a fenomenului interetnic și multicultural din sud-estul 

Transilvaniei (noi apariții editoriale) 

 

Deschiderea sesiunii 

În deschiderea lucrărilor sesiunii, cuvintele de bun venit și introducere in temele amintite 

mai sus au aparținut Dr. Ioan lăcătușu, director al Centrului Europeam de Studii Covasna și 

Harghita. 

Din partea autorităților publice locale, au vorbit prefectul județului Harghita, Jean-Adrian 

Andrei și Mihail Tinca, primarul comunei Voșlobeni.  
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Prefectul a pus în lumină misiunea primordială pe care o are poporul român, cu precădere 

în zona Transilvaniei, aceea a "asigurării continuității factorului etnic românesc", în ciuda 

"acțiunilor șovine din '40-’44, încă vizibile și astăzi". Acesta consideră că toate "interferențele 

etno-culturale româno-maghiare au condus la afectarea unor elemente de patrimoniu" și la 

"lipsa acută de disponibilități financiare și buna-credință" în ce privește dezvoltarea acelei 

zone. "Dezvoltarea economică și a infrastructurii", adaugă primarul comunei Voslșlobeni, 

"ajută și va fi chezășia existenței noastre pe aceste meleaguri".  

 

Lucrări în plen (5 autori) 

Lucrările prezentate promovează importanța istoriei, a conștiinței românești, a păstrării 

arhivelor pentru neamul nostru cât și a românilor de pretutindeni.  

Pentru a înțelege căt mai ușor ideile lucrărilor si proveniența acestora, le voi aborda în 

ordinea prezentării lor.  

 

1. Prof. univ. dr. Ioan SCURTU, București, cu tema Locul și rolul Arhivelor 

Naționale în sistemul instituțional al României 
 

Arhivele din Țara Românească au luat viață la 1 mai1831, până atunci fiind păstrate de 

"Cancelaria Domnească, autoritățile ecleziastice și de către demnitarii de diferite ranguri în 

cadrul ierarhiei boierești"1.  Pe atunci nu exista o activitate arhivistică propriu-zisă, se poate 

vorbi numai despre chestiuni ce țineau de buget. Legislația timpului ducea lipsă de o 

reglementare clară a sortării si evaluării documentelor de arhivă, până când, în 1862, instituția 

Arhivelor este organizată sub o Direcție Generală. Tot atunci, se face și distincția între 

documentele cu valoare istorică si cele cu valoare practică, iar instituția este subordonată 

Ministerului Justiției, Cultelor și Instrucțiunii Publice.  

Pe teritoriul Transilvaniei, activitatea în domeniul arhivelor a fost neglijată, cel puțin până 

la dispariția Regatului maghiar în urma bătăliei de la Mohacs din 1526, metodele de păstrare 

și conservare a documentelor cunoscând îmbunătățiri numai în 1688, după intrarea 

principatutului transilvan în cadrul monarhiei Habsburgilor.   

"Înlocuirea județelor cu raioane și regiuni în 1950" a avut ca urmare, "în 1971, 

ierarhizarea arhivelor pe trei paliere: Direcție Generală, filiale de categoria I-a, în capitalele 

                                                
1Arhivele Naționale ale României (site oficial):  http://www.arhivelenationale.ro/index.php?page=29&lan=0, 
[accesat în data de 16.04.2016] 

http://www.arhivelenationale.ro/index.php?page=29&lan=0
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fostelor regiuni, și filiale de categoria a II-a în fostele raioane. Ca urmare, și salariile erau 

diferențiate: cele mai mari la Direcția Generală și cele mai mici la filialele de categoria a II-a".  

În 1968 s-a revenit la "organizarea pe județe".  

După ce dr. Ioan Scurtu a preluat conducerea Direcției Generale a Arhivelor Statului în 

noiembrie 1991, s-a renunțat la clasificarea salariului pe filiale, iar "arhiviștilor din filialele 

fostelor raioane li s-au mărit salariile, devenind egale cu cele ale omologilor lor din fostele 

regiuni", salarizarea făcându-se astfel pe baza statutului profesional și nu al celui administrativ.  

În 1992, pentru o mai bună organizare și conservare a documentelor, s-a înființat 

"Serviciul Arhive Tehnice, unde se realizau microfilme de asigurare". În 1944 s-au creat  mai 

multe laboratoare de restaurare-conservare zonale (filiale din Alba, Brașov Cluj, Dolj, Iași și 

Timiș).  

În 1992 se înființează Facultatea de Arhivistică2, care înseamnă o creștere a performanței 

în domeniul arhivisticii. Totodată, "pe aceeași linie, am reușit să edităm o nouă publicație 

Buletinul de Informare și Documentare Arhivistică prin care arhiviștii erau ținuți la curent cu 

cele mai importante activități desfășurate la nivelul Direcției Generale și a filialelor, precum și 

cu noutățile existente pe plan mondial". Din 1998, pe lângă Revista Arhivelor și buletin, apare 

trimestrial o nouă publicatie tot cu rol informativ (Revista "Document. Buletinul Arhivelor 

Militare Române"3).   

Cea mai dificilă problemă s-a dovedit a fi "adoptarea Legii Arhivelor Naționale". În 1971 

legea privitoare la arhive a suferit mai multe modificări. Au fost adunate și aprofundate în 2 

volume legile în materie din alte state, ca în 9 aprilie 1996, să fie adoptată "aproape în 

unanimitate atât la Senat, cât și la Camera Deputaților", fiind publicată în aceeași zi.  

"În 22 noiembrie 1991, Gen. Munteanu Ion. Dir.  Gen. al Arhivelor Statului a prevăzut 

632 posturi dintre care 624 erau ocupate de salariați civili"4. În timp, organizarea arhivelor a 

"sporit cu 280 posturi".  

În "1990, Petre Roman a declarat că industria românească este un morman de fiare vechi, 

însă, în ciuda demolatorilor, activitatea arhivelor a evoluat pe o linie ascendentă.  

                                                
2 Istoricul Academiei de Poliție, disponibil la http://www.academiadepolitie.ro/istoric.html [accesat la data de 
20.05.2016] 

3 Site oficia:l http://www.mapn.ro/smg/SIA/document.html [accesat la date de 20.05.2016] 

4 Scurtu, I. (2013). Locul și rolul arhivelor naționale n sistemul instituțional al României, Revista Clipa, 
disponibil la: http://www.revistaclipa.com/8568/2013/10/repere-academice/locul-si-rolul-arhivelor-nationale-in-
sistemul-institutional-al-romaniei [accesat la data de 21.05.2016] 

http://www.academiadepolitie.ro/istoric.html
http://www.mapn.ro/smg/SIA/document.html
http://www.revistaclipa.com/8568/2013/10/repere-academice/locul-si-rolul-arhivelor-nationale-in-sistemul-institutional-al-romaniei
http://www.revistaclipa.com/8568/2013/10/repere-academice/locul-si-rolul-arhivelor-nationale-in-sistemul-institutional-al-romaniei
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La 12 iunie 2007, ministrul de interne Cristian David a semnat ordinul de numire în 

funcția de Director General al Arhivelor Naționale al lui Dorin Dobrincu, cercetător de gradul 

3, detașat de la institutul Xenopol pe o perioadă de un an, care s-a prelungit, aceasta pentru a 

creea aparența de legalitate". Autorul susține că s-a implicat direct în menținerea acestuia în 

funcție, în mai multe rânduri, pentru că "Dorin Dobrincu a fost cel care a democratizat 

Arhivele". În ultimul timp, însă, sarcinile instituției depășesc cu mult resursele umane și 

materiale existente, democratizarea concretizându-se mai nou în "diminuarea statutului 

acestei instituții de la nivelul de Direcție generală la cel de Direcție, și de la Direcții Județene 

la cel de Servicii Județene".  

Dintre problemele mari cu care se confruntă Arhivele Statului în prezent, prof. Scurtu 

amintește lipsa, la nivel central și local, a alocațiilor bugetare, a consumabilelor, a achizițiilor 

publice și a publicațiilor proprii, de expoziție etc., în fond, a oricărui tip de finanțare.   

 

2. Prof. ing. Nicolae NOICA, București, Arhivele Naționale. Un instrument 

pentru economisirea banului public și protecția împotriva dezastrelor 
 

Profesorul Noica își începe discursul prin confirmarea faptului că arhivele se află într-o 

situație dramatică. Acesta propune "înființarea unei agenții naționale independente cu buget de 

stat (propriu), întrucât știe "bine ce însemnează o Direcție Generală în cadrul unui minister" și 

e "uluit că Parlamentul din '90  s-a opus înființării acelei agenții. Trebuie reluat cu perseverență 

și tărie".  

"Ce vă poate spune un inginer constructor? De 30 de ani stau în arhivele naționale, care 

sunt un instrument pentru economisirea banului public și apărare împotriva dezastrelor. Ce 

găsim în arhive? În primul rând, cine au fost înaintașii și ce au făcut tehnicienii în anumite 

domenii", clarifică prof. Noica. "Un viitor se poate clădi numai pe un trecut", iar pentru aceasta 

este "nevoie de modele". În opinia sa, aceasta este una dintre cele mai stringente nevoi, cu toate 

că "avem modele, dar nu le cunoaștem". Spre exemplu, televiziunea națională stă pe strada 

Emil Pangrati, "crezut matematician, dar e mare inginer - a înființat Facultatea de Arhitectură".  

Un alt subiect abordat de prof. Noica privea lucrările publice (autostrăzi, consolidări 

pentru cutremur, amenajarea teritoriului), enumerând din arhivele naționale câteva proiecte: 

Teatrul Nottara. "Am scris o carte despre Liviu Ciulei, care a făcut Banca Națională de 

pe Doamnei și acest teatru", povestește prof. Nicolae Noica. "L-a făcut pentru că Ciulei a avut 

un fecior: Liviu Ciulei. Tânărul Ciulei era atras de teatru, iar în urma compromisului de a 

termina arhitectura, tatăl său i-a construit un teatru, văzând că este treabă serioasă".  
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În ceea ce privește renovarea teatrului, în 2005 s-a făcut un proiect de reconsolidare.  

Palatul regal. Consolidarea palatului a început acum 4 ani, însă nu se mai găsesc 

planurile. Acestea sunt extrem de importante, mai ales cele ale fundațiilor, executate de  

inginerul Emil Prager,  pentru a se evita cheltuieli suplimentare. Conform spuselor ing. Noica, 

lipsește și planul cu sala tronului, care are o deschidere de 27 m, "o performanță deosebită la 

acea vreme". În mod justificabil, autorul se arată nemulțumit de gestionarea bugetelor alocate 

pentru clădirile de patrimoniu și a banului public în general: "Cu toate cheltuielile inutile, se 

pot face cercetări incredibile. Nu știm să gospodărim banii pe care îi avem. 20 de milioane/km 

lu' Bechetel, auzi!"   

Cât despre protecția împotriva dezastrelor, niciodată nu se pot lua destule măsuri 

preventive sau de durată, însă nici nu se mai pune întrebarea "ce au făcut înaintașii noștri" și 

cum reușeau ei să se descurce în timp util și să nu fie luați pe nepregătite de fiecare dată, cu 

prognozele în față. Documentele referitoare la amenajările râurilor, la hidrocentrale "sunt 

păstrate și uitate în arhive". Spre exemplu, cu problema inundațiilor ne confruntăm de ani 

întregi, și în fiecare an situația este critică. "Păi în 1920-1930 se dădeau zilnic toate 

precipitațiile și toată situația".  

Profesorul ne arată sursa problemelor, asumând că "totul începe cu noi, însă, din păcate, 

actualii guvernanți nu înțeleg că este o problemă de continuitate". Strict despre situația din 

Transilvania, acesta vede că "cei de aici trăiesc niște momente deosebite pe care trebuie să 

încercăm să le înțelegem și să le eliminăm prin luarea unor poziții corecte". În această direcție, 

prof. Noica i-a solicitat prefectului să facă ceva în privința unei cruci pe care scrie că "în 1000-

2000 aici au stat unguri", construită chiar chiar lângă o biserică veche, românească, din Tușnad.  

Prezentarea a fost încheiată printr-un îndemn: "Toleranță, toleranță, dar la un moment 

dat, trebuie să ne respectăm și noi!"   

 

3. Prof. univ. dr. Ioan Agrigoroaiei, Iași, România întregită, unire și unificare 
 

Tema propune o retrosepcție asupra Marii Uniri și a evoluției României până în prezent. 

Înainte de toate, trebuie înțeles sensul democratic al Marii Uniri prin maniera și participarea 

unui complex de factori care au condus la realizarea României întregite. Prof.  Agrigoroaiei 

consideră că "momentele în care armata română a participat și a avut un rol în realizarea 

idealului național", atât în bătălia de la Mărăsești, cât și în altele, "nu sunt prevăzute cum trebuie 

în manualele de istorie, la adevăratele dimensiuni".  
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Foarte slab expusă, în opinia autorului, este participarea, după1918, a armatelor române 

până la Budapesta, în Bucovina, în Basarabia și "dincolo, în ajutorul Poloniei în Pocuția" (mai-

august 1919), toate înregistrând pierderi și contribuții financiare serioase. Deși pe fronturile 

europene războiul încetase, odată cu semnarea armistițiului de la Compiégne, poporul român a 

fost nevoit să continue luptele încă un an pentru a-și apăra unitatea teritorială și națională. Toate 

operațiunile armatei române care au avut loc de la sfarșitul anului 1918 până în 1920 sunt o 

extensie a războiului de eliberare și întregire națională dus de poporul nostru între 1916-1919. 

Cel mai important de menționat este rolul celei de-a treia campanii a armatei române, prin care 

s-a ținut piept ofensivelor forțelor ungare din aprilie 1919, în lungul vailor Mureșului, Crișului 

Repede și Someșului. Armata română a reușit să respingă armata ungară și să execute o 

manevră  "dublu învaluitoare convergentă" spre Szolnok, ca în august, după intrarea unui 

detașament de cavalerie (4 escadroane) în Budapesta, să formăm un cap de pod la vest de 

Dunăre, care puneau la adăpost trupele române rămase în Budapesta. În 4 octombrie s-a început 

evacurea Ungariei de către trupele române și a durat până în 39 martie 1920.  

A doua zi după unire, se putea pune problema "noului stat întregit", moștenitor al celor 4 

regimuri: Vechiul Regat, Basarabia, Bucovina și Transilvania. Statul român a întreprins, cel 

puțin în prima decadă, un proces de unificare statală extrem de dificil, cu greutăți pe plan 

juridic, administrativ, al regimului cultelor (efortul de a ridica biserica ortodoxă română la rang 

de patriarhie), unificare bazată pe Constituția din 1923, întemeiată pe un "spirit democratic, 

răspuns al statului român la situația existentă cu probleme din fiecare provincie ".  

Stăpânirile străine au "imprimat regimuri diferite".  Un exemplu este Basarabia, unde 

"stăpânirea Țaristă a lăsat, din punctul de vedere cultural, spiritual, presiuni care s-au 

concretizat în amenințarea renumită Depărtările în Serbia, preluate de regimul sovietic după 

al doilea război mondial.  

În ceea ce privește "chestiunea autonomiei și centralizarea, statul național trebuie să fie 

un stat centralizat pentru o anumită perioadă", anumite descentralizări putând fi benefice, "însă 

fără o autonomie. Autonomia poate conduce la un stat federativ (ex: Regatul sârbo-croato-

sloven: Iugoslavia)", consideră prof. Agrigoroaiei, care observă că se face o confuzie între 

autonomia locală și universitară sau bisericească, a cultelor, care n-are nici un fel de conținut 

teritorial.  

După Unire, începea să se simtă încadrarea puternică a României în plan european. 

Împreună cu Polonia, a oprit invazia bolșevică la Nistru și Marea Baltică.  

Este de netăgăduit că în acele timpuri România se afla în plină ascensiune, pe toate 

planurile, formând un stat național unitar în cel mai frumos și adevărat sens al cuvântului, 
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"chiar dacă unii sunt prea preocupați să găsească numai greșelile regimului, să neglijeze 

realizările epocii, ale perioadei interbelice. A fost un spirit și o acțiune cu anumite orientări 

ideologice de la un guvern/partid la altul, care să conducă la consolidarea unui stat întregit".  

În acea perioadă, ne spune profesorul Agrigoroaiei, mai mult de 14% din venitul național 

mergea la învățamant. Artele se bucurau de o susținere materială cu  mult peste cea regăsită 

astăzi, când pretențiile vremurilor sunt și mai mari. Refacerea economică era într-atât de rapidă, 

încât în 1924 se înregistrează primul excedent bugetar, ca în 1937 să avem un "excedent de 

peste 11 mld de lei, bazat pe 32 mld export și 20 mld import". Era o economie națională care 

intra într-un "nou avânt", cu caracteristici proprii (export petrol, agroalimentare, lemn) utilizate 

și "în scopul modernizării societății românești, cu rămâneri în lumea satului".  

În legătura cu evoluția Basarabiei, "se vorbește adesea despre un eșec din perioada 

interbelică: eșecul neoliberalismului românesc, fără susținere însă, și care nu servește 

adevărului istoric", ne asigură profesorul la sfârșitul prezentării sale.  

Multe aspecte din prezentarea prof. Ioan Agrigoroaiei au fost revelatoare, atât pentru 

înțelegerea succesiunii evenimentelor după și înainte de 1918, cât și pentru a vedea că avem 

exemple de urmat din anumite realizari care au stat sub semnul Marii Uniri.  

 

4. Prof. univ. dr. Gelu Neamțu, Cluj-Napoca, cu tema Încercări de resuscitare a 

transilvanismului, pentru destructurarea României5 
 

Ideile prezentării profesorului Neamțu sunt cât se poate de directe, accesibile atât celor 

în aflați în temă cu ce se întâmplă în Transilvania sec. XXI, dar care nu trăiesc în interiorul ei, 

cât și celor care sunt de-ai locului, dar care nu reușesc, sau nu vor să vadă problema în contextul 

apariției și formării ei.   

Tema prezentării se referă la un "amestec între istoria modernă și cea recentă. 

"Transilvanismul nu este o găselniță nouă, ci un proiect longeviv menit să spargă unitatea 

națională și să destructureze România", își începe discursul prof. Neamțu. "În Transilvania are 

loc o amplă acțiune de persuasiune a ardelenilor pentru a-i convinge că sunt superiori sudiștilor 

și că maghiarii sunt superiori total. Acest curent anti-românesc este alimentat printr-o campanie 

propagandistică susținută și finanțată în bună parte din exterior".  

Românii, ca și alte popoare, diferă după provincii, climă, mijloace de viață, toate cu 

influență mare asupra caracterului, însă "educația este factorul care unește și dezbină părți din 

                                                
5 Articolul întreg: http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/11/18/incercari-de-resuscitare-a-transilvanismului-pentru-
destructurarea-romaniei/ [accesat la data de 20.05.2016] 

http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/11/18/incercari-de-resuscitare-a-transilvanismului-pentru-destructurarea-romaniei/
http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/11/18/incercari-de-resuscitare-a-transilvanismului-pentru-destructurarea-romaniei/
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popor și le transformă aspirațiile". Pentru a fi un adevărat român, "trebuie dată dovadă de 

superioritate spirituală".  

De-a lungul istoriei, centrele de putere Viena, Budapesta, Cluj, au luat măsuri pentru a îi 

înstrăina pe românii ardeleni de ceilalți români, iar acum se reiau aceste "direcții criminale". O 

anumită formă de transilvanism există și între intelectualitatea maghiară, regăsită chiar și în 

regimul trecut. "Sub ochi larg deschiși și strâns închiși se dezvoltă și înflorește cel mai perfid 

și deșănțat transilvanism, adresat în principal românilor, pentru că din partea lor se așteaptă o 

implozie națională prin dezbinarea lor". În acest scop, se acționează ștergându-li-se memoria, 

încurajându-se munca și corupția. Toate aceste încercări duc la o "istorie falsificată". S-a ajuns 

să se susțină, preluându-se o teorie maghiară, că "revoluția de la '48 a fost contra revoluție", 

care denotă, pe lângă "rea-voință" și dezinteresul românului față de propriul interes, observat 

din apariția emisiunilor tv care "uimesc". Este inadmisibil să auzi, într-o emisiune cu asa zis 

rol educativ,  cuvinte pline de aversiune față de istoria națională, spre exemplu "ce prostii 

învățăm azi la ora de istorie","mare cretin Iorga", sau "Treceți batalioane române Carpații 

înapoi", chiar dacă în spatele lor se află, desigur, "cineva cu mulți bani și putere de decizie și 

control asupra multora".  

Devine din ce în ce mai clar, că, dacă în 1989 nu s-a reușit planul de a se isca un război 

civil, s-a trecut la ruperea legăturilor dintre români prin proceduri care promovează 

transilvanismul: sunt "cumpărați istorici talentați dar fără caracter, ziariști cu aplomb, jurnaliști 

care să se priceapă la manipularea opiniei publice".  

Mulți ardeleni se consideră "mai harnici decât restul românilor. Au dreptate?" De reținut 

că, în timpul agresiunii asupra Serbiei, "nu mai erau denumiți sârbi, ci kosovari. Nici noi, 

românii, nu mai suntem români, ci ardeleni", ceea ce n-ar însemna un pericol dacă rațiunea ar 

fi alta și conflictul ar fi altul.  

Atacurile din ce în ce mai dese asupra personalităților și valorilor românești  prin 

sintagme violente, golănești, de mahala adresate public (reînvierea mamuților, națiune de 

tomberonari, pocitanie - despre Petre Țurlea; "trădător de țară, barba mizerabilului" - despre 

Sf. Andrei Șaguna; "Ar fi bine să plece acasă" - despre dr. Ioan Lăcătușu; cupole sub formă de 

ceapă - despre biserici ortodoxe; japca, popi etc.)6 , fără nici o reținere, nu denotă decât 

                                                
6 Fragmente din presa maghiară iredentistă, disponibil la: http://www.napocanews.ro/2013/10/fragmente-din-
presa-maghiara-iredentista-magyari-lajos-momentul-adevarului-in-szekely-hirmondo-nr-10-16-01-2013-pag-
2.html [accesat în 20.05.2016.2015] 

http://www.napocanews.ro/2013/10/fragmente-din-presa-maghiara-iredentista-magyari-lajos-momentul-adevarului-in-szekely-hirmondo-nr-10-16-01-2013-pag-2.html
http://www.napocanews.ro/2013/10/fragmente-din-presa-maghiara-iredentista-magyari-lajos-momentul-adevarului-in-szekely-hirmondo-nr-10-16-01-2013-pag-2.html
http://www.napocanews.ro/2013/10/fragmente-din-presa-maghiara-iredentista-magyari-lajos-momentul-adevarului-in-szekely-hirmondo-nr-10-16-01-2013-pag-2.html
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insubordonare față de autoritățile române și sfidarea lor, mai ales că vin din partea unor 

politicieni și persoane publice, de etnie maghiară, bineînțeles.  

O formulare mai scurtă, dar penetrantă, a fost caracterizarea "transilvanismului" de către 

senatorul Zoltan Szakáts, în 1943 în Parlamentul Ungariei: "Spiritul transilvanist este înainte 

de toate spirit maghiar". Și Raoul Șorban are în 2001 "previziunea folosirii acestei ideologii": 

"Astăzi, ca și în timpul apariției sale, acest termen ambiguu are menirea de a deghiza programul 

unei intenții politice antiromânești pentru a-i ascunde adevărata sa semnificație", și anume 

"unirea Transilvaniei cu Ungaria, ca în 1848, la care suspină ei atâta amar de vreme".  

În această direcție, avem una dintre cele mai "mârșave acțiuni ale unei persoane oficiale, 

care a dezgropat și refăcut la propriu bornele de graniță, într-o emisiune culturală, borne care 

fuseseră ascunse sub pământ cu gândul criminal de a fi descoperite la nevoie pentru a-și relua 

vechea și sinistra semnificație. Tot printr-o "agresiune simbolică", așa cum este și arborarea 

provocatoare a unor steaguri, s-a ridicat, în mijlocul Clujului, statuia lui Áron, care a dezvoltat 

o rețea de spionaj antiromânesc înainte de 1937.  

La finalul prezentării se trage concluzia că Ardealului se caută să i se dea o altă identitate 

pe ideologia transilvanistă. Încheind, prof. Gelu Neamțu speră "cu sinceritate și cu ardoare că 

voința majorității acestui popor să-și croiască acel destin mândru pe care-l merită si să învingă".  

 

5. Prof. univ. dr. Radu Baltasiu, București, cu tema Jurnalism și interculturalitate 
 

Și în prezentarea profesorului Baltasiu se regăsește contrastul dintre "ardeleni și ceilalți", 

atât prin prezența transilvanismului, cât și din alte aspecte. Un caz aparte, demn de luat în 

seamă, este stadiul asfaltării între localitățile Fântâna - Hoghiz, unde "oamenii își plătesc 

neasfaltarea de 15 ani, bani plătiți, dar în fiecare an se face șanțul pe fiecare parte a drumului. 

Comunitatea își prăbușește casele. Undeva la Novaci, se asfaltează asfaltarea. Fiecare este 

sistematic în felul său".  

Referitor la transilvanism, acesta este prezent "nu doar la nivelul scrierilor, ci și la nivel 

arhitectural". Spre exemplu, unde este "obeliscul dedicat lichidării răscoalei lui Horia, Cloșca 

și Crișan (14 mil euro), tot acolo  s-a descoperit chiar biserica unde se pare că au fost creștinați  

de lupul ungurilor, regele lor, devenit ulterior Sf. Ștefan (969-1038), de unde reiese un complex 

de inferioritate".  

În ceea ce privește jurnalismul, acesta "ar putea să nu pice în aceeastă capcană", chiar 

dacă "pan-ideile sunt foarte de atrăgătoare".  În mod frecvent "suntem atrași de ordini pe care 

nu le-am avea, iar aici, Europa ar distribui o ordine". De pildă "barocul", care este "însă 
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nemaipomenit numai prin omisiune, puțini pomenesc despre munca iobagilor care le-au facut 

posibile.  

Abordând problematica interculturală în bazinul Carpatic, prof. Baltasiu propune, în 

această direcție, un ciclu permanent de pregătire la nivelul jurnalismului. Această inițiativă 

se impune cu atât mai mult cu cât "toxicitatea conceptului de multiculturalism" este din ce în 

ce mai răspândită, "într-o epocă în care Germania și Anglia au renunțat la el". Astfel, "ar trebui 

să insistăm pe interculturalitate. De ce la nivelul jurnalismului? Deoarece comunitatea 

românească din această zonă este izolată față de restul românilor, chiar față de sine însăși. 

Jurnalismul este o șansă pentru a constitui o punte între populația autohtonă  și restul României, 

care trebuie folosită, dar constituită cumva sistematic", iar aici au fost  punctate 4 aspecte 

importante: 

1. Ciclul de pregătire pe dimensiunea bazinului intracarpatic pe următoarea tematică în 

ceea ce privește populația: etnografie, folclor, demografie.   

2. Fundamentele comunicării interculturale" Înțelegerea modului de comunicare, într-o 

astfel de zonă, cu acest specific; Modul de investigare a unei comunități mixte, a 

comunităților care locuiesc într-un spațiu intercultural. Pentru aceasta, "există specialități 

de istoria și psihologia comunicării la diverse facultăți de psihologie, sociologie, 

antropologie, iar dacă nu există aici, există în străinătate, le putem aduce și noi".  

3. Se referă la "importanța acestui domeniu, a comunicării interculturale".  

Nici până în acest moment, "jurnaliștii nu conștientizează importanța comunicării 

interculturale. Ei marșază pe o anumită limbă de lemn care se rezumă la multiculturalitate și 

nu depășesc noțiunea de toleranță. Dar toleranța nu înseamnă integrare, ci alăturare, iar 

alăturarea duce adeseori la fricțiuni. Geopolitica și istoria Bazinului Carpatic sunt câteva zone 

în care ei ar trebui instruiți, sigur, la nivelul potrivit și în funcție de interesul lor. De asemenea, 

aici ar trebui, pentru conștientizarea domeniului intercultural în comunitățile acestea mixte, 

inclusiv studii de securitate. Ar trebui aduși aici oameni din structuri specializate ale statului, 

locale și naționale, pentru discuții cu experți, care înțeleg despre ce este vorba, în așa fel încât 

să se înțeleagă noțiunea de securitate națională și din perspectiva interculturalității. Cu 

Strategia de Securitate Națională a României în față, mulți lideri tineri din partide importante 

aflate la putere nu au habar, din punctul de vedere al securității naționale, de importanța acestui 

spațiu de locuire mixtă".  

4. Nu în ultimul rând, "studiul comunității ar avea un loc foarte important, integrarea în 

comunitate a jurnalistului ar servi la dobândirea de noi tehnici de cunoaștere". În 

universitățile străine ele se practică, "au cursuri dedicate modului în care te poți imersa 



12 
 

într-o comunitate mixtă etnic. Nu este foarte ușor s-o faci, îți trebuie abilități specifice, însă 

se învață".  

 

Toate aceste lucruri pot fi concentrate, susține prof. Baltasiu și propune, în acest sens, 

"realizarea unui proiect în care să nu vină numai cei de la Adevărul, Jurnalul Național, Gândul, 

pot să vină inclusiv jurnaliști din Spania, Catalonia, Scoția, Germania, care au grave probleme. 

Germania a rezolvat problema turcă, iar  Angela Merkel a spus că dacă nu le convine n-au 

decât să plece, limba oficială este limba germană. Pentru ei nu există interculturalitate, au spus 

că multiculturalitatea este un eșec, dar n-au mers mai departe".  

 

Scopul jurnalismului intercultural presupune "pregătirea permanentă a jurnaliștilor". 

Jurnalismul este "o punte, una dintre puținele punți care au mai rămas", în contextul în care 

"conductele de gaze, drumurile nu prea mai servesc comunitatea românească. Economia este 

cvasi-ruptă. Comunitățile românești nu prea sunt integrate în economia locală decât prin fugă 

- spre Târgu Mureș sau spre Brașov, și nici celorlalți (com. ungară) nu le merge bine, dar sunt 

îndoctrinați cu această mitologie a comunității imaginate, când de fapt sunt o comunitate în 

suferință, suferă de propriul lor imaginar".  

 

SECTIUNEA I. ISTORIE 
Vineri, 8 noiembrie 2013, orele 17-20, Sala nr. 1 

Moderatori: Prof. Eugen CRISTE, Dr. Alexandra CUȚUI 

 

1. Drd. Vasile Lechințan, Cluj-Napoca, Elevi români la gimnaziile franciscane în a 

doua jumătate a sec. al XII-lea 
 

Drd. Lechințan a expus pe scurt importanța/rolul școlii franciscane în evoluția 

învățământului din spațiul românesc. Odată cu pătrunderea ordinului franciscanilor în 

Transilvania, la începutul secolului al XVIII-lea, s-a adus o imagine cu totul nouă 

învățământului întregii zone. "Cea mai mare participare a fost la Dej, apoi la gimnaziul 

franciscan din Iași, Hunedoara, Orăștie, Târgu-Mureș, însă erau gimnazii distincte. Mai puțin 

români au participat la Șumuleu Ciuc,  Lazărea, această zonă a Harghitei și Covasnei".  
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Gimnaziul franciscan din Făgăraș accepta și ortodocși, iar mulți dintre ei "primeau chiar 

și note maxime", însă nu cunoșteau foarte bine limba maghiară, majoritatea provenind din 

medii românești. "Predarea se făcea totuși în limba latină, dar cu explicații în maghiară".  

Înainte de răspândirea gimnaziilor franciscane și înființarea școlilor piariste, ordinul 

iezuit a înființat în 1581, în timpul principelui Transilvaniei, Ștefan Báthory, Universitatea din 

Cluj (pe atunci Colegiul Iezuit, împărțit în 3 unități didactice și administrative: "teologie, 

filosofic, juridice"7), colegiu la care a învățat și Nicolae Pătrașcu, fiul lui Mihai Viteazul.   "În 

1603 unitarienii din Cluj, în frunte cu episcopul, i-au alungat pe iezuiți din oraș și au distrus 

colegiul latin", iar în 1698 "se redeschide colegiul iezuit (Universitatea) sub denumirea de 

Academia Claudiopoliană"8, urmând ca în 1773, odată cu desființarea ordinului iezuit, să 

devină Colegiul Universitar Piarist, căruia i se mai adaugă ca unitate didactică si medicina. 

La Colegiul Piarist din Cluj au profesat și au învățat mari personalități ale trecutului 

nostru național: Petru Maior, Gheorghe Șincai, Inochentie Micu-Klein și alții).  

Întrebat într-un interviu pentru revista Formula AS dacă instituțiile maghiare și Biserica 

Romano-Catolică sunt proprietarele majorității clădirilor din centrele istorice ale orașelor din 

Ardeal, așa cum susțin, și dacă sunt îndreptățite să le revendice, drd. Lechințan a afirmat că 

nimic nu este mai fals. "Nu trebuie să cerceteze nimeni arhivele pentru a vedea din ce fonduri 

a fost ridicat, de exemplu, fostul Liceu al Piaristilor din Cluj. Scrie clar, incrustat în piatra, pe 

frontispiciu, că a fost ridicat din Fondul de Studii - o fundație publică alimentată de la bugetul 

de stat, al cărui gros îl plăteau românii. Era pe vremea împărătesei Maria Tereza, care a instituit 

trei mari fonduri publice (similare unor fundații de azi) administrate de stat, în vederea 

susținerii bisericilor, școlilor și studenților: Fondul de Religie, Fondul de Studii și Fondul de 

Burse. După instaurarea dualismului austro-ungar (1867), uriașele averi au fost deturnate, 

treptat, de Statusul romano-catolic (maghiar), exclusiv spre religia romano-catolică, slujind 

astfel interesele pur maghiare. Statusul era o organizație formată din clerici si civili catolici 

maghiari, care se considerau urmașii unei caste privilegiate din Evul Mediu".9 

 

                                                
7 Academia de Științe Tehnice din România, Filiala Cluj-Napoca: http://www.astr-cluj.utcluj.ro/istoric.html 
[accesat la data de: 24.05.2016] 

8 Ibidem 

9 Popescu, Vasile Lechintan - Istoric, referent la Arhivele Nationale din Cluj-Napoca: http://www.formula-
as.ro/2006/703/spectator-38/vasile-lechintan-istoric-referent-la-arhivele-nationale-din-cluj-napoca-6707-print 
[accesat la date de: 23.05.2016] 

http://www.astr-cluj.utcluj.ro/istoric.html
http://www.formula-as.ro/2006/703/spectator-38/vasile-lechintan-istoric-referent-la-arhivele-nationale-din-cluj-napoca-6707-print
http://www.formula-as.ro/2006/703/spectator-38/vasile-lechintan-istoric-referent-la-arhivele-nationale-din-cluj-napoca-6707-print
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2. Col.(r) Octavian Neagu, Augustin, jud. Brașov, O conscripție urbarială - 

Augustin 1785 (prezentare succintă) 

 
Aflat la prima comunicare științifică, col. Neagu a expus rezultatele obținute în urma 

cercetării   arhivelor cu privire la satul său de baștină – satul Augustin, ceea ce l-a determinat 

să îi scrie monografia, descoperindu-l ca pe o „oază de românism”. 

Satul Augustin se află în județul Brașov pe malul stâng al Oltului cu o populație de 1 750 

de locuitori. Trăind acolo, col. Neagu și-a perceput satul ca "un mix între limba română (vlahă) 

și maghiară", deși în componența etnică sunt 40.86% români, 49.19% romi și numai 2.04% 

maghiari. Pentru 7.9% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.10 

Prima atestare documentară datează din 1606 într-un document aflat în Arhivele 

Primăriei comunei Căpeni, județul Covasna. Între anii 1662 – 1848 satul Augustin a fost 

transmis prin succesiune urmașilor. În acea perioadă, însă,  satul era supranumit „satul 

iobagilor, aproape în totalitate fără moșii;  dintotdeauna bogat în pomi fructiferi, prunii fiind 

predominanți. " 

Târgurile cele mai frecventate de săteni erau în Rupea, Brașov, Odorhei.  

În 1761-1762 exista un schit (despre care nu a găsit până în prezent nicio scriere la arhive) 

ce a fost distrus  cu tunurile de către trupe austriece comandate de generalul conte von Bukow. 

În 1722 se construiește Biserica nouă a satului cu Hramul Sfântul Nicolae, sfințită de Episcopul 

Dionisie Novacovici. 

 

3. Prof. Ilie Șandru, Toplița, Românii din Valea Superioară a Mureșului în timpul 

Revoluției de la 1848/1849 
 

Prof. Ilie Șandru, în vârstă de 79 ani, a citit despre anumite întâmplări  petrecute în 

perioada Revoluției de la 1848 în unele localități românești de pe Valea Superioară a 

Mureșului, cât și despre felurite atrocități și maltratări grave, strigătoare la cer, savârșite de 

unguri în acea perioadă, însă glasul grăbit și slăbit al profesorului punea auditoriul în 

dificultatea de a urmări cu atenția cuvenită cele auzite și de a păstra ordinea evenimentelor așa 

cum erau înșiruite.  

Datele provin dintr-o monografie a satului de baștină al cititorului, sat în care slujea un 

"preot deosebit care a scris o monografie pe care i-a însărcinat-o" prof. Ilie Șandru ca să o 

                                                
10 cf. Recensământ 2011 - rezultate finale 
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"completeze, să o tipărească și să o publice", ceea ce a și reușit, fiind tipărită în anul 2001 la 

Editura APP București.  

În Vol. 1 Profiluri Județene, Târgu-Mureș, 1971 este consemnată declarația părintelui 

Vasile Moldovan, născut la 24 iulie 1824. În 1848, pe când era student în anul 3 la teologie, s-

a întâlnit cu părintele Mihail Furea, născut în comuna Nazna, Mureș din părinți țărani, care 

afirma că ar fi fost prezent la Adunarea de la Blaj, aflat în fruntea unei numeroase delegații de 

săteni. Susținător înfocat al lui Avram Iancu, s-a încadrat în Legiunea a 12-a cu sediul la 

Reghin. Prefectura, condusă de Constantin Romanu Vivu, "cuprindea 104 sate pornind de la 

Târgu Mureș, Teaca și Reghin până la Toplița română pe Valea Gurghiului până la Lăpușna și 

pe Valea Beicii până la Urisiul de Sus". Regiunea a desfășurat o serie de acțiuni militare 

victorioase, culminând cu cucerirea Cetății Târgu Mureș, însă odată cu intervenția armatei 

generalului Bem, unitățile românești s-au retras spre Reghin, iar de acolo, conducătorii 

Legiunii a 12-a, în frunte cu Constantin Romanu Vivu, prefectul Ștefan Moldovan, tribunul 

Ioan Maior, Mihail Furea, Ioan Naste și încă un om de vază din Toplița, s-au retras pe valea 

superioară a Mureșului cu scopul de a trece Mureșul. Au făcut un scurt popas la Stănceni, în 

casa tribunului Contai. Acolo au fost surprinși de 60 de secui și arestați. "Legați unul de altul", 

au fost trecuți peste munte, pe la Praid și Sovata. Pănâ la Târgu Mureș spre a fi judecați de 

Curtea Marțială, însă pe drum, au fost uciși "mișelește, cu pietre, de unguri".  

Toate acestea sunt relatate de profesorul Traian Popa în monografia orașului Târgu 

Mureș, unde la pagina 179 e consemnat că "cea mai bogată pradă au avut-o gardiștii unguri la 

Târgu Mureș la 27 ianuarie 1849". Legionarii români cu întregul stat major s-au retras din fata 

armatelor ungurești de pe Valea Mureșului ca să se refugieze in Bucovina. În drum au poposit 

în comuna Stânceni, unde niște soldați unguri au reținut căpetenile românilor. Nu se știe cum, 

dar preotul Mihail Furea a reușit să se dezlege și să fugă în pădure. Multă vreme a fost căutat 

de gardiști pentru a fi arestat.  

Suferințele românilor nu aveau să se sfărșească prea curând, crimele gardiștilor au 

continuat de-a lungul întregului an 1849. Una dintre aceastea este povestită de Dumitru Gabor 

din comuna Dumbrava: "După cele mai sălbatice maltratări, au scos toate vitele, caii, porcinele, 

iar după ce au impușcat anumiți oameni în casa lor,  i-au lăsat pradă fiarelor. După aceea au 

prăduit căt au putut și-au plecat, luând cu ei  câțiva prizonieri. Unul din ei, mergând cu tatăl 

său, legați, a zis: Tată, pe mine mă pușcă, iar atunci doi unguri i-au zis: tu știi ungurește și l-au 

împușcat între ochi și alții i-au spintecat pântecele". Aceasta se întâmpla în comuna Aluniș, de 

lângă Reghin. Cu promisiunea că în schimbul unor sume de bani, ungurii vor înapoia vitele, 

toți oamenii au căutat să se împrumute și să obtină banii, punându-și nădejdea în cuvintele 
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prefăcute ale ungurilor, care, pe lâmgă că nu le-au înapoiat nimic, ba mai mult, i-au și maltrat 

și batjocorit, iar apoi, i-au dus legați la marginea pădurii, și făcăndu-i să bea apă dintr-un vas 

cu cactuși, i-au împușcat.  

Documentul care cuprinde cele de mai sus a fost descoperit de părintele Romulus Stolea 

în arhiva bisericii din Secarul de Pădure, originalul a fost predat Arhivelor Naționale din Tărgu 

Mureș, iar o copie este păstrată în dosarul nr. 4 de la Parohia din Secarul de Pădure.  

Revenind la preotul Mihail Furea, tribunul lui Avram Iancu, care a reușit să scape cu 

viață, după ce lucrurile s-au mai liniștit, a putut să-și vada din nou de treburile din parohia sa 

(parohia ortodoxă din Secarul de Pădure). Printre prioritățile acestuia era și construirea unei 

case parohiale, pe care a și reușit să o construiască cu 377 de florini. Tot el a pus bazele unui 

magazin de cereale, care dădea cereale împrumut celor nevoiași până la noua recoltă. Spre 

bătrânețe a intrat în conflict cu Gh. Duma, unul dintre cei înstăriți ai satului. Moartea pr. Mihai 

Fulea, în 1890, a pus capăt neînțelegerilor, însă "există suspiciuni că familia Duma nu ar fi fost 

străină de întâmplarea în urma căreia preotul Fulea a decedat".  

"Numai despre maltratările care au avut loc în satul nostru ar trebui să se scrie jumătate 

de an", a încredințat prof. Șandru, oprindu-se tulburat din citit.  

 

4. Prof. Drd. Sebastian Pârvu, Sf. Gheorghe, Surse arhivistice covăsnene 

referitoare la Revoluția de la 1848/1849 
 

Profesorul Pârvu amintește, la începutul prezentării, de monumentul „Ungaria Mare”, 

cunoscut și sub numele de „Statuia Libertății”, plasat în Parcul Reconcilierii din Arad, în 

imediata apropiere a unui Arc de Triumf de 9 m ridicat în cinstea lui Avram Iancu și 

revoluționarilor români, realizat de sculptorul Ioan Bolborea. 11  Monumentul „Statuii 

Libertății” evocă memoria ofițerilor maghiari, sub denumirea generică „cei 13 de la Arad”, 

executați la data de 6 octombrie 1849 la Arad sub acuzația că s-au alăturat mișcării 

revoluționare a lui Lajos Kossuth și au susținut revendicările maghiare de independență față de 

Imperiul Austriac, încălcându-și astfel jurământul de fidelitate față de Casa de Habsburg.  

Din perspectiva autorului, reiese clar că că există două opoziții de istoriografii cu privire 

la revoluția de la 1848: cea maghiară și cea română. 

Sursele arhivistice din Covasna atestă implicarea românilor, din fostele scaune secuiești, 

în revoluția de la 1848. Există trei elemente prin care este exemplificată implicarea românilor: 

                                                
11 Parcul Reconcilierii, http://www.welcometoromania.ro/Arad/Arad_Parcul_Reconcilierii_r.htm [accesat la 
data 24.05.2016] 

http://www.welcometoromania.ro/Arad/Arad_Parcul_Reconcilierii_r.htm
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1. Implicarea românilor a fost avantajată de poziția demografică, astfel putând avea 

o atitudine de împotrivire acolo unde acțiunile au fost consistente. 

2. Exista un echilibru fragil între populația română și cea maghiară (comunitățile 

române erau foarte mici aflându-se în imposibilitatea de a se împotrivi). 

3. La nivel declarativ, însă, românii au fost alături de secui. 

Una dintre ideiile pe care istoria maghiară o dezvoltă (idei regăsite și la 1848) este: fie 

românii nu s-au implicat, fie românii nu au existat. Prof. Pârvu arată însă că, prin cele 48 de 

cote găsite la Arhiva din Covasna, românii s-au implicat sub mai multe aspecte. 

Printr-un document din 4 decembrie 1848, comisarul Moise Berde îi cere lui Dănilă 

Hango să aducă praf de pușcă din Moldova, deoarece negustorii erau puternici, facându-se 

astfel  apel la români pentru a se implica în mersul revoluției. 

Prin această prezentare se demonstrează că „românii s-au implicat activ în revoluția de la 

1848.  Chiar și atunci când le-au fost confiscate vitele de către cazaci, românii au rezistat – 

drept exemplu fiind Popovici Ioan, căruia i-au fost confiscate 30 de vite.” 

 

5. Prof. Univ. dr. Ștefan Păun, București, Activitatea lui Nicoale Droc Barcian în 

slujba luptei naționale a românilor (1866-1900) 
 

Interesul prof. Păun de a scrie despre Nicolae Droc Barcian s-a născut dintr-o pură 

întâmplare, și nicidecum dintr-un frâu liber al  admirației crescânde pentru acesta, aș putea 

spune chiar că a fost mânat numai de dorința izolată și nemuritoare de a scrie pentru a publica, 

iar povestea lui Nicolae Barcian, rătăcită prin arhive, reprezintă materialul care-i poate servi 

cât se poate de bine  acestui scop. Chiar ne împărtășește "că cine vrea și poate, găsește, însă e 

greu". De exemplu, căutând "orice" în diverse arhive locale, de la parohii sau de la școală, a 

găsit "documente la care nu se uita nimeni de multe ori, sunt acolo, nu le dă nimeni nicio 

importanță". De exemplu, căutând, a găsit arhiva "Ligii drepturilor și datoriilor femeii", despre 

care a publicat o carte de documente legate de acest aspect, "întrucât nimeni nu-i acorda atenție, 

nici măcar cei care lucrau acolo". Spre sfârșitul prezentării, parcă spre a întari aceste 

presupuneri, ne face cunoscut "visul" acestuia de a ajunge "în Rășinari pentru a cunoaște mai 

multe despre fam. Droc". Desigur, indiferent care ar fi suflul prof. Păun de a scrie, nu ne putem 

decât bucura de pe urma scrierilor acestuia, întrucât Nicolae Droc Barcian  a fost pavăză pentru       

neamul românesc, iar faptele lui sunt reper pentru noi astăzi, când sentimentul național e tot 

mai încercat și tot mai slăbit.  
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"Cine este și ce legătura are cu lupta națională a românilor din a 2-a jumătate a sec. Al 

XIX-lea și începutul sec. XX?" Nicolae Barcian făcea parte dintr-o "vestită familie de 

intelectuali transilvăneni". Dintre înaintașii acestuia, "Ioan Droc, dascăl la sfârșitul sec. al 

XVIII-lea, Bucur Droc, tot dascăl, Ioan Droc, preot în Rășinar între 1830-1880, fiul lui Ioan 

Droc protopop între 1870-1900 și Maximilian Droc, Director la Departamentul Lucrărilor 

Publice din România". Din arhiva personală a lui Nicolae se cunoaște că mama sa a fost 

profesoară, nascută din fam. Popovici, o familie din țara Bârsei. Cele mai vechi atestări ale 

existenței neamului Bârsei apar tot din sec. al XVIII-lea. Dintre urmașii acestei familii se 

remarcă Sava Popovici, prof. la seminarul teologic din Sibiu și membru în Comitetul 

Permanent al Marii Adunări Naționale de la 1848.  

Fiind din familie săracă, Nicolae Droc pleacă la București, unde este întreținut de unchiul 

său (Maximilian Droc) și termină Liceul Sf. Sava și Facultatea de Drept. Cunoscând situația 

din Transilvania, s-a înscris în Junimea, "unde l-a cunoscut pe Titus Maiorescu și Ioan Slavici. 

Mai mult, există câteva documente interesante legate de activitatea sa în societatea secretă de 

la 1869 "Românismul", cu caracter iredentist. Iredentismul, ne lămurește prof., "nu însemna ce 

știm noi astăzi, ci reprezenta o expresie a miscării de eliberare naționalâ din rândul românilor 

din Transilvania la vremea respectivă". În această societate, "activează cu marele savant 

Hașdeu și Golescu". Participă la războiul de independență, este decorat cu Steaua României - 

"cu trecerea Dunării, apărătorii independenței", iar în 1880 pleacă la Turda la Adunarea 

Românească din teritoriile aflate sub dominația austro-ungară, "Adunare care a pregătit 

conferința de la Sibiu din 1881, unde românii din Banat, Transilvania, Crișana  au hotărât să 

formeze Partidul Național Român din Transilvania".  

În plus, acesta a activat și în cadrul Societătii Carpați, în această perioadă ținând 

conferințe legate de românii din Transilvania la Ateneul Român din București.  

Toată activitatea lui „s-a legat de lupta românilor în Transilvania". Aici, prof. Păun ne 

oferă un citat, pe care ne sugereaza să îl „ținem sfat de căpătâi”,  fără a îi specifica sursa: 

Sentimentul național e cel mai trebuitor, mai ales pentru noi, un popor înconjurat de alte 

neamuri mari și cotropitoare. De aceea, orice român trebuie să îl aibă în cel mai înalt grad și 

profesorii să sădească acest sentiment în inima tuturor școlarilor.  

Nicolae Droc Barcian a contribuit și cu o serie de lucrări și manuale la bibliotecile din 

Transilvania. De amintit Catehismul Agricultorului (1883), Cursul de literatura gemeralâ 

(1877) și Mic curs de economie domestică.  
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A fost preocupat îndeosebi de cercetarea folclorului din Transilvania într-o societate care 

s-a numit Orientul, unde face unele comparații între obiceiurile din Transilvania și cele din 

Muntenia.  

A participat și la Adunarea Națională de la Alba Iulia.  

"Din păcate, conchide prof. Păun, cei care trebuia să-l omagieze și să-i pună în valoarea 

activitatea, lupta pentru emanciparea românilor din Transilvania, nu au beneficiat până acum 

de un studiu mai important și sper ca mica mea contribuție să răspundă acestei chemări".  

 

6. Prof. Corina Bărăgan, Vama Buzăului, jud. Brașov, Noi contribuții 
documentare referitoare la istoria comunei Vama Buzăului 

 

Prof. Bărăgan expune rezultatele obținute în urma un studiu privind comuna Vama 

Buzăului.  În documentarea lucrării, autoarea sesizează organizarea defectuoasă a arhivelor, 

accesarea multor documente fiind îngreunată de „lipsa cataloagelor și a rapoartelor de 

inventariere”.   

Prin intermediul prezentării, aflăm că, printr-un ordin guvernamental din 1775, se vorbea 

de înființarea comunei (Arhivele Covasnei), însă aceasta apare oficial numai după 1700, odată 

cu intrarea Transilvaniei  componența Imperiului Austriac. 

În opinia sa, Vama este o „enclavă pur românească. Vama Buzăului e vitregită pentru că 

mulți istorici nu știu destulă geografie” –a făcut parte din comitatul Albade „de când s-a 

înființat în 1773, nu are nicio treabă cu Întorsura Buzăului”. De altfel, „dintre cele patru 

comune, trebuie să fi fost cea mai importantă din punct de vedere administrativ, pentru că acolo 

se afla vama”. 

Din punctul de vedere al datelor obiective, Vama Buzăului a făcut parte din comitatul 

Alba de Sus, înființat în 1763. În 1792 comitatul se împarte în două cercuri: cercul de sus și 

cercul de jos.  

În 1776 s-au desfințat comitatele și astfel s-au format Vama Buzăului și Sepshi, începând  

„o perioadă de transfigurare: Grănicerii unguri ai regimentului doi infanterie îi interzic lui Iosif 

Beldi (ce provenea dintr-o familie nobiliară) să construiască un han la Vama”, deoarece un 

astfel de han ar fi fost un punct strategic.” 

În ceea ce privește gestionarea bugetului, „într-un document din 1879 putem vedea 

continutul formularelor și chitanțelor, multe din venituri provenind din petreceri și dans, 

cheltuieli publice, dar și din cheltuieli lăturalnice (poștă, plata județului comunal, plata a doi 

jurați, săteni, perceptori, plată transport morți) – lucru ce atestă Vama Buzăului ca fiind deja 
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instituționalizată .” Alte cheltuieli erau suportate de fondul de stat, cum ar fi fondul de pensii 

al învățătorilor, impozitul legal. 

În 1973, prof. Bărăgan a publicat pentru prima oară un fond neinventariat, găsit la școala 

românească.  

 

7. Dr. Ana Dobreanu, Miercurea-Ciuc, Strategii de dezvoltare a zonei de sud-est a 

Transilvaniei propuse la Congresul secuiesc din 1902  
 

În 1902, sud-estul Transilvaniei era o „zonă care trăia într-un tradiționalism bolnav, 

agricultura era arhaică”, era o „zonă reticentă la schimbare”, lucru ce a generat acest „fenomen 

al emigrației, ce a atins cote alarmante". 

Din perspectiva autoarei, ce a diferențiat această zonă de restul Transilvaniei este faptul 

că dinamica demografică era alta: din Transilvania mai emigrau în America, dar majoritatea 

emigrau în România. Această situație a ajuns în presa din Budapesta. 

Astfel, în acest context alarmant, la 1902 la Tușnad, are loc Congresul Secuiesc, unde 

participă 350 de secui, oameni politici, specialiști și reprezentanții autoritățiilor din Ungaria. 

Unii au definit acest Congres – Congresul Emigrației, deoarece aceasta era tema Ungariei 

și motivul întrunirii. Existau localități în care într-o singură zi erau între 80-90 de cereri pentru 

pașaport, aceștia luând cu ei o parte din familia lor – lucru îngijorător pentru autoritățiile 

Ungariei, deoarece fenomenuș se apropia de un fenomen de exod. 

În cadrul Congresului Secuiesc de la 1902 s-au abordat cinci mari secțiuni și anume:  

1. Sectiunea economică – se vorbea de izolarea geografică a zonei;  

2. Lipsa de capital – „toți vedeau salvarea în relațiile comerciale cu România”;  

3. Legarea căilor ferate ale secuilor de cele ale românilor;  

4. Oltul - cale navigabilă; 

5. Unirea Oltului cu Mureșul pentru o cale navigabilă.  

         Toate cele cinci secțiuni vizau România, deoarece era văzută ca fiind o piață de desfacere 

– „Au nevoie de capital, de sprijin de la stat”. 

După acest Congres s-au inițiat câteva programe sectoriale, slabe, câteva școli și au avut 

loc câteva conferințe, însă nu s-a concretizat nimic.  
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8. Dr. Alexandrina Cuțui, Suceava, Prizonieri bucovineni și transilvăneni în 

lagărele rusești din Primul Război Mondial (prezentare succintă) 

 

 Perioada 1914 – 1919 a însemnat, pentru monarhia austro-ungară, „mobilizarea unui 

număr de peste 9 milioane de soldați.” Operațiunea mobilizării s-a extins asupra tuturor 

naționaliăților înglobate în monarhie, iar cifra rezultată a fost „echivalentul procentului a 17,2% 

din populația totală. Din totalul militarilor mobilizați, aproape jumătate, respectiv 4,5 mil 

soldați au fost destinați frontului.” Făcând parte din Imperiu, nici Ardealul și Bucovina nu au 

fost scutite de un tribut militar plătit armatei austro-ungare.  

 Slaba aprovizionare, arșițele verilor și frigurile puternice din timpul iernilor au făcut 

ca 41.739 de ostași să moară pe câmpul de luptă, 11.275 au murit în urma rănilor, iar 25.405 

au rămas invalizi.  

 Războiul dintre cele două mari puteri, Austria și Rusia, s-a dat în mare parte pe 

pământul românesc al Bucovinei, iar ardelenii și bucovinenii „au fost puși să lupte în cele mai 

grele sectoare ale frontului.” Dacă o parte dintre aceștia au dezertat și au fugit peste graniță în 

România, numărul celor care au ajuns totuși în țară a fost „infim în comparație cu numărul 

celor care au ajuns în lagărele rusești.” Aici, prin capturile făcute de armata rusă, dar și prin 

dezertările în masă, au ajuns peste 2 mil. de militari din cadrul armatei austro-ungare. Din acest 

număr total, aprox. 120.000 au fost români, ardeleni și bucovineni. Printre aceștia, s-au numărat 

și câteva fețe bisericești. În lagăre, prizonierii au avut de îndurat „condiții grele, unii dintre ei 

fiind repartizați la moșieri ruși cu norma de muncă de 20 ore/zi, primind câte 2 perechi de 

opinci și două cămăși pe an.” Rușii, în perioada în care nu se muncea la câmp, au lăsat un regim 

de detenție mai relaxat, în sensul că „îi lăsa pe români să meargă la cinematograf sau la 

spectacole, dar întotdeauna aceste înlesniri erau însoțite de lecțiile despre importanța victoriei 

socialiste.” 

 Datorită faptului că România a intrat în război în 1916, de aceeași parte a baricadei 

cu Rusia, la 23 februarie 1917 Ministerul de Război a decis, printr-un ordin, înființarea corpului 

voluntarilor români ardeleni și bucovineni. Acesta urma să fie compus din prizonieri români 

din armata austro-ungară aflată în Rusia, al căror număr era estimat la peste 120.000. Deși acest 

corp al voluntarilor luase ființă la 3 martie 1917, abia la data de 3 iunie, primul eșalon format 

din 110 ofițeri și 1200 subofițeri și soldați au plecat spre România. Au fost întâmpinați în Iași 

de către generalul Prezan, șeful Marelui Cartier General în Piața Unirii. „Aici s-a serbat cea 

dintâi manifestare a întregirii complete a neamului, temelia României Mari. Jurământul în fața 

majestății sale, regelui, și înfățișarea înaintea publicului, se face la data de 8 iunie 1917. 
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