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REZUMATUL LUCRĂRII PE CAPITOLE.  

 

Pe parcursul lucrării s-a dorit analizarea în amănunt a procesului de configurație a 

creștinismului în sud-estul Transilvaniei, făcându-se referire specială la comunitățile din zona 

Buzăul-Ardelean. Acest proces este strâns legat de istoria poporului român, urmaș al daco-

romanilor, dar și de popoarele care începând cu sec. al-IX-lea s-au stabilit în Transilvania. 

Descoperirile arheologice efectuate pe teritoriul țării nostre au demonstrat faptul că, după prin 

Edictul de la Milan din 313, creștinismul a apărut și s-a dezvoltat în ținuturile dacice așa cum 

cum a apărut și dezvoltat în tot Imperiul Roman. Legăturile comerciale și circulația persoanelor 

între Imperiu și provinciile dacice, între zonele reocupate de Imperiu și Dacia intracarpatică, a 

dus la răspândirea  creștinismului. Prin importarea multor obiecte creștine din Imperiu în 

provinciile dacice a dus și la dezvoltarea cultului.  Năvălirile popoarelor barbare de după anul 

380, regresul militar  al  Statului Roman a dus la izolarea temporară a comunității creștine de 

la nord de Dunăre până în sec. VI. Prin așezarea slavilor pe teritoriul bizantin s-a creat o barieră 

între creștinii daco-romani și Biserica din Imperiu, din punct de vedere social, politic, 

economic, religios. După creștinarea slavilor, care se aflau sub influența bizantină, începe o 

nouă perioadă a creștinismului. Acum se încheie perioada creștinismului daco-roman și începe 

perioada creștinismului românesc.  O altă etapă a configurației creștinismului în partea de sud-

est a Transilvaniei are loc începând cu sec.IX (896), odată cu pătrunderea ungurilor în Panonia, 

prin trecătorile Carpaților păduroși  din Nord. În cadrul acestei etape în  Transilvania a început 

un proces de înlocuire a instituțiilor ortodoxe cu cele catolice. Prin legiile statului maghiar și 

prin misiunea Bisericii Catolice s-a încercat înlocuirea elementului românesc cu cel maghiar și 

a ritului răsăritean cu cel catolic. Odată cu pătrunderea ungurilor în Ardeal și până la începutul 

sec.XX, Biserica Ortodoxă a fost în permanență supusă unor puternice presiuni prozelitiste 

venite atât din partea Bisericii Catolice cât și din partea Bisericii Protestante.  
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Am enumerat numai câteva dintre informațiile ce urmează a le prezenta pe parcursul 

capitolelor următoare din dorinţa sublinierii factorilor, care în opinia mea, au  influenţat de-a 

lungul timpului istoria românilor din sud-estul Transilvaniei,  atât de vitregiți de o istoriografie 

românească ce i-a neglijat de cele mai multe ori, în favoarea unor abordări generale ori 

generalizante a spațiului transilvănean în ansamblu, a Transilvaniei de sud-est în particular. 

Lucrarea s-a elaborat în baza studiului individual aprofundat şi a cercetării ştiinţifice 

din domeniu şi cuprinde rezultatele: 

 studiului şi certării vaste efectuate asupra literaturii relevante din domeniu. 

  analizei studiilor de specialitate cu privire la descoperirile arheologice de pe 

teritoriul tării noastre care vorbesc existența creștinismului în ținuturile dacice. 

 cercetărilor efectuate în cadrul Arhivelor Naționale, și în cadrul Arhivelor 

Mitropoliei din Sibiu.  

 cercetării calitative realizate asupra activităţii comunităților românești din zona 

Buzăul-Ardelean. 

 analizei asupra modului în care aceste comunități au apărut și s-au dezvoltat.  

  analizei asupra rolului pe care Biserica Ortodoxă l-a avut în păstrarea 

elementului românesc în zona Buzăul- Ardelean. 

  studiul despre jertfa preoților ortodocși și a intelectualității românești pentru 

continuitatea elementului românesc în Transilvania.  

 

Prezentând sumar structura pe capitole, în debutul lucrării, capitolul I ,, DESPRE 

CREȘTINISM ÎN GENERAL”, s-a dorit dezvoltarea conceptelor teoretice despre apariția și 

dezvoltarea creștinismului în fostele teritorii dacice până în sec. IX.  şi analiza descoperirilor 

arheologice de pe teritoriul tării noastre ca un prim pas în fundamentarea existenței 

creștinismului încă din primele secole în ținutul intracarpatic, oferind ca exemple de analiză 

mai multe obiecte cu caracter creștin. Descoperirile arheologice indică faptul că creștinismul a 

apărut și s-a dezvoltat în ținuturile dacice așa cum cum  a apărut și dezvoltat în tot Imperiul 
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Roman. Apariția și dezvoltarea creștinismului a fost cu putință datorită prezenței în provinciile 

dacice a coloniștilor, negustorilor, militarilor creștini, dar și prin activitatea apostolilor, 

episcopilor, preoților și misionarilor creștini. Astfel s-a format un nucleul din care au luat 

naștere primele comunități de creștini, care existau spre sfârșitul sec. al II-lea, în centrele 

comerciale și orașele din Dacia. Puținătatea obiectelor creștine din acest secol nu indică în nici 

un caz  faptul că comunitățile de creștini nu existau în provinciile dacice, ci confirmă faptul că 

credința creștină era răspândită în provinciile dacice. Nașterea și evoluția creștinismului în 

secolele II-III, pe teritoriul provinciilor dacice a stat în strânsă legătură cu romanizarea. În 

această perioadă creștinismul era format în special din păturile sărace de la orașe, structurile de 

conducere a comunităților creștine erau încă de sine stătătoare.  

 Spre sfârșitul sec. IV, populația creștină care era majoritară, apare ca o mare forță 

social dominantă în cadrul Imperiului. Biserica creștină apare era bine organizată ca și ierarhia 

ei. 

La începutul sec. V, odată cu năvălirile popoarelor barbare în Imperiul, viața Bisericii 

creștină era grav, multe episcopii creștine fiind desființate aproape un secol. În această perioadă 

creștinismul a avut rolul de salvator pentru ținuturile locuite de daco-romani, datorită faptului 

că prin credința creștină, care începea să fie răspândită tot mai mult s-au putut păstra și 

elementele caracteristice romanilor, adică limba, organizarea, modul de viață, spiritualitatea. În 

partea de sud-est a Transilvaniei  au continuat să existe formele vieții economice de origine 

romană, care erau puternic susținute de legăturile economice cu Imperiul Roman. 

Potrivit descoperirilor arheologice, la o suta de ani după abandonarea provinciilor Dacia 

de către stăpânirea romană, procesul de evanghelizare era în continuă dezvoltare. S-au 

descoperit obiecte creștine diferite: obiecte servind la oficierea serviciului religios, talismane, 

obiecte care deserveau la întreținerea vieții de cult (opaițe, candelabre), obiecte creștine de uz 

casnic (vase). În partea de sud est a Transilvaniei s-au descoperit mai multe obiecte creștine: 

opaițe de bronz și lut ars și suporturi pentru opaițe de metal. Aceste obiecte au fost descoperite 

în zona localității Feldioara, județul Brașov; Lingurițe euharistice, folosite în timpul sfintei 

Liturghii; Accesorii de îmbrăcăminte cu simboluri creștine,folosite pentru a se recunoaște între 

ei. (localitatea Szoreg); Vas de lut,descoperit la castrul roman de la Râșnov, jud. Brașov; Capac 

de vas, descoperit la Râșnov, jud. Brașov; Amforă, descoperită la Sf. Gheorghe, jud. 

Covasna.Toate acestea demonstrând faptul răspândirea creștinismului s-a făcut în mod 

generalizat.  
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Prezența în număr mare a obiectelor creștine indică faptul că în această perioadă exista o 

populație mare de creștini și în teritoriul intracarpatic. Aceste obiecte creștine de factură latină, 

având inscripții latine, definesc o populație al cărei stil de viață și limbă sunt latine-romane. 

Obiectele creștine constituie deci argumentul suprem pentru definirea caracterului daco-roman 

al populației din teritoriul intracarpatic. Datorită faptului că o parte din obiectele creștine nu 

ajungeau peste tot unde erau necesare, în teritoriile intracarpatice a dus la generalizarea 

procesului de creștinare a unor obiecte care inițial erau de uz comun. Acest proces nu a fost 

unul izolat, prezent doar în teritoriile intracarpatice, ci a fost unul general prezent în întreg 

Imperiul, prezentând astfel o serie de caracteristici comune. Acest proces de creștinare a 

obiectelor de cult  s-a desfășurat la o scară mai redusă în teritoriul fostelor Dacii, în comparație 

cu Imperiul Roman. 

Obiectele de cult creștine care se aflau pe teritoriul Transilvaniei, așa cum le-am prezentat 

mai devreme proveneau din două surse: fie erau importate din orașele mai importante ale 

imperiului, fie erau confecționate în orașele mai importante ale ținutului transilvănean. 

Așezările mai importante din acest ținut erau: Buridava, Cumidava, Ramidava, Cândești, etc. 

 

În  sec. V-VI, odată cu năvălirile hunilor, viața internă a locuitorilor de pe teritoriul 

fostelor Dacii s-a schimbat simțitor.  Partea de sud a intrat pentru o vreme sub stăpânirea 

hunilor, ceea ce a dus la distrugeri și mișcări de populație. Teritoriul intracarpatic a fost străbătut 

în mai multe rânduri de triburi germanice, iar din această cauză aspectul culturii materiale de 

proveniență provincială romană a suferit modificări: s-au modificat formele vaselor și 

prelucrarea lor, numeroase obiecte de uz comun sau din metal și-au pierdut întrebuințarea, 

modul de viață s-a schimbat. 

Descoperirile arheologice au demonstrat faptul că la începutul sec. V importul obiectelor 

cu caracter creștin era foarte redus, însă crește lent cam până la jumătatea  sec. VI: candelabre, 

amulete; ca piese de îmbrăcăminte: catarame, pandantive; vase creștinate; obiecte de cult; vase 

de cult; monumente creștine. Obiectele creștine proveneau din centre mari ale  Imperiului, ca 

Egipt, Siria, Africa - Cartagina, prin aceasta arătându-se faptul că tipicul avea o anumită 

orientare religioasă, dar și o anumită uniformizare a rânduielilor de cult și religioase.  

Așadar, creștinismul din ținutul intracarpatic, ca de altfel din întrega provincie dacică, a 

apărut prin intermediul coloniștilor, negustorilor, militarilor creștini și s-a dezvoltat prin 
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activitatea misionarilor, a preoților și Sfinților Apostoli care au activat în interiorul populației 

dacice. Prin intermediul acestor misionari care au activat inițial pe teritoriul Daciei s-au format 

comunități creștine mai mici sau mai mari, care existau încă de la sfârșitul sec. al II-lea și 

începutul sec. III, în marile orașe, în centrele comerciale și meșteșugărești. 

Pe lângă descoperirile creștine propriu-zise, în ținutul intracarpatic al Daciei, se adaugă 

obiecte aparținând sectei gnosticilor creștini. Gnosticismul a fost una dintre ereziile 

creștinismului din primele secole creștine, cunoscând în sec. II-III. o formă foarte activă. 

Gnosticii, prin învățătura lor, au amestecat învățăturile creștine cu filozofia și cosmogonia din 

sec. II-III., creând astfel o filozofie fantastică cu aspect teologic, abătându-se astfel de la 

învățătura de bază revelată în Sfintele Evanghelii.  Gnosticii afirmau că lumea nu a fost creată 

de Dumnezeu, ci de un intermediar între lume și divinitate. Acest intermediar era Hristos care 

nu avea o natură divină. Ei respingeau părțile din Noul Testament unde apăreau elementele 

iudaice. Printre aceste obiecte amintim talismanele, pietre funerare, multe dintre ele având 

simboluri gnostice sigure, altele sugerând doar mediul gnostic și care se înscriu în cadrul 

general al talismanelor și obiectelor gnostice din Imperiu, simbolistica și forma fiind cele 

obișnuite. Aceste obiecte creștine cu caracter gnostic s-au descoperit în orașele și centrele mari, 

acolo unde se cunosc prezențe ale unor orientali dar și unde sunt descoperiri creștine propriu-

zise. Numărul obiectelor gnostice descoperite sugerează faptul că existau comunități la fel de 

bine închegate ca și cele creștine, care viețuiau împreună. Această împreună conviețuire 

demonstrează faptul că în zona intracarpatică exista un creștinism puternic încă din timpul 

provinciei romane. 

Din cele prezentate până acum  observăm faptul că răspândirea obiectelor de cult pe 

teritoriul celor trei teritorii ale fostei Dacii, au depins de mai mulți factori, și anume: existența 

comunităților creștine, puterea economică a comunităților creștine, legăturile acestor comunități 

cu Imperiul Roman târziu și cel Bizantin timpuriu, caracterul obiectelor. Putem vorbi despre 

trei faze de răspândire a obiectelor de cult:  

 În prima fază a creștinismului, sfârșitul sec. II- începutul sec. III, cele mai 

importante piese creștine proveneau din import, aceste piese având atât simboluri 

creștine cât și gnostice. Obiectele locale din această primă fază a creștinismului 

sunt puține. Ele sunt cele de uz casnic, care au fost creștinate prin aplicarea unor 

simboluri creștine. 

 În faza a doua a creștinismului, sfârșitul sec. III - începutul sec. IV, numărul 
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obiectelor creștine care proveneau din import era foarte mare, majoritatea fiind 

adesea din sud-vestul zonei balcanice a Imperiului Roman Târziu. În această a 

doua fază foarte importante sunt obiectele creștine de proveniență locală, care 

indică faptul că numărul populației creștine era în continuă creștere. 

 În faza a treia, spre deosebire de faza a doua,  obiectele de import se diferențiază  

în  mod clar de cele locale. Obiectele de cult sunt caracterizate prin uniformitate, 

fiind aproape standardizate. 

În concluzie putem afirma  faptul că în toate cele trei faze, creștinismul s-a dezvoltat 

în orașele importante ale vremii care au devenit centre principale spre care s-au orientat 

obiectele provenite din import dar și cele de producție locală. Pe lângă aceste orașe au mai 

existat și așezările civile ale unor castre romane : Cumidava, Micia, etc, dar și unele așezări - 

Cristești. 

În această primă etapă de dezvoltare a creștinismului daco-roman, prin influența de tip 

bizantin încă în forme latine, existent în localitățile unde încă mai locuia o populație latinofonă, 

s-a menținut caracterul lor etnic pe de o parte, iar pe de alta s-au înlăturat slăbiciunile provocate 

de marile năvăliri și întreruperea  relațiilor  cu Biserica din Imperiu. Prin așezarea slavilor pe 

teritoriul statului Bizantin timpuriu s-a creat o barieră între creștinii daco-romani, între Biserica 

nord-dunăreană și Biserica din Imperiu. Relațiile economice, sociale, politice și etnice  s-au 

modificat simțitor. După încreștinarea slavilor sub influența bizantină începe o nouă fază a 

creștinismului nostru, care încheie faza daco-romană și o deschide pe cea a poporului roman. 

 

Capitolul 2 ,,CREŞTINISMUL  ÎN ŢINUTUL TRANSILVANIEI”, a urmat 

dezvoltarea şi prezentarea ariei de referinţă a activităţii creștinismului în Transilvania 

în accepţiunea prezentei lucrări, realizând totodată analiza celei de-a doua etape de dezvoltare  

a creștinismului în acest ținut. S-a prezentat modalitatea prin care stăpânirea maghiară 

dimpreună cu Biserica Catolică, au vrut încă de la început să elimine populația autohtonă, adică 

cea românească și odată cu ea și credința creștină de rit răsăritean. Totodată s-a justificat 

aplicarea controlului din partea stăpânirii maghiare asupra Transilvaniei subliniind și condiţiile 

de stabilire ale acestui mediu eficient de control. 

După retragerea stăpânirii romane din Dacia, au continuat să existe formațiuni politico-

administrative pe întreg teritoriul ei.  Regiunea din centrul de odinioară a fostului regat geto-
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dac primește prin sec. IX numele de ,,Transilvania”, adică țara de dincolo de pădure, aceasta 

fiind denumire de origine latină. O altă denumire a acestei regiuni este aceea de ,,Ardeal”. Cu 

privire la originea celei de-a doua denumiri ,,Ardeal”, avem mai multe surse:  originea tracică.  

Pasajul dintr-o epistolă a regelui Ioan al Cazarilor către rabinul Chasdai, care în graiul latin 

spune: ,,Surge abi terram Rudelam et terram Ardil, ecce dedi pavorem tui in cor eorum”; o altă 

sursă este aceea că un fiu al lui Vulcan era cunoscut în vechile tradiții grecești sub numele de 

,,Ardalos”; o altă origine a cuvântului ,,Ardeal” ar fi cea ungurească: ,,Erdely” care înseamnă 

pădure, pădurea regelui. Cuvântul de Ardeal a intrat în graiul poporului român înainte de 1390, 

acest lucru fiind dovedit de documentele slavo-românești, unde denumirea Ardealul apare în 

anul 1432 în formele: Erudelu(1432), etc. 

Poporul român din Transilvania, ca și cel din Moldova și Țara Românească, este urmașul 

unui popor a cărui istorie își are începutul cu multe secole înainte de era noastră, adică al geto-

dacilor, triburi nord - trace, care sunt amintite de scriitorii antici. Acest ținut a fost locuit dintru 

început de poporul român, ca popor alcătuit din contopirea daco-romană. Populația daco-

romană a continuat să locuiască în ținuturile străvechi, fără să emigreze în altă parte, formând 

astfel obști sătești, proprii pe teritoriul Daciei, fiind în acest sens o dovadă elocventă a 

continuității neîntrerupte a moștenirii de la geto-daci la daco-romani și de la aceștia la români. 

Acest platou central de odinioară al Daciei va primii în sec. IX numele de Ultra-Silvam, adică 

țara de dincolo de pădure, sau Transilvania, care în limba maghiară este echivalentul lui Erdely. 

Sud-estul Transilvaniei se integrează realităților transilvănene de organizare 

bisericească, chiar dacă mărturii depline nu confirmă existența unei episcopii sau eparhii, dar, 

cu siguranță forme de coagulare eclezială se presupune că au existat. Aceasta cu atât mai mult 

cu cât, în zonă au fost identificate în secolele VIII-X anumite forme de organizare politico-

instituționale. 

 Dintre descoperirile arheologice din primele secole creștine în depresiunea Brașov-

Covasna, amintim:  

 Un opaiț, descoperit în localitatea Feldioara, județul Brașov, ca datând din sec. IV-

V. 

 Un opaiț, descoperit la Mercheașa, în județul Brașov, datând din sec. III-IV. 

 Un vas, descoperit la Râșnov-Cumidava, în județul Brașov,  datând din sec. III. 

 La Tg. Secuiesc, în județul Covasna, s-a descoperit o amforă datând din sec. VI. 
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 La Poian, în județul Covasna , s-a descoperit o oală , datând din sec. VI. 

 În jud. Covasna, la Poian, , s-a descoperit o oală , datând din sec. VI. 

 În jud. Covasna, la Poian, , s-a descoperit un vas, datând din sec. VI. 

 O altă descoperire arheologică de proporții a avut loc în zona Crasna, Comuna 

Sita Buzăului, județul Covasna, comună care până în anul 1968 a aparținut de 

județul Brașov. În această localitate s-a descoperit în anul 1840 un tezaur, care se 

pare că a provenit dintr-un mormânt. 

 Tot în Sita Buzăului, județul Covasna s-au descoperit în anul 1887, 15 bare de aur 

care erau incripționate cu simboluri creștine.  

Toate aceste decoperiri arheologice demonstrează existența creștinismului pe teritoriul 

Transilvaniei încă din primele secole. 

A doua fază de răspândire a creștinismului este strâns legată de pătrunderea ungurilor 

în Transilvania începând cu sec. al-IX-lea. Autoritatea regalității asupra părților centrale și 

răsăritene ale spațiului intracarpatic a fost însă una mai mult formală în secolele XI-XII.  

Regalitatea maghiară se va folosi de alte elemente etnice pentru a se împune în regiune, anume 

de pecenegi și îndeosebi de secui, pe care îi așează aici în secolele XII-XIII. În părțile de răsărit 

ale spațiului intracarpatic, după împingerea secuilor de către regalitatea maghiară în bordura 

interioară Carpaților Răsăriteni, s-a produs, în timp, procesul de secuizare a populației 

autohtone românești. Privilegiile și libertățile acordate secuilor de regalitate, forma lor de 

organizare accentuat militară, au constituit alte elemente - și totodată instrumente - ale acestui 

proces etno-demografic. 

Procesul ca atare, de secuizare-maghiarizare a românilor din zona, a continuat până în 

zilele noastre și este în desfășurare, consecința existentei blocului etnic secuiesc privilegiat 

constituit aici în evul mediu dezvoltat și la începutul epocii moderne și a unei politici duse în 

acest sens de anumite cercuri. Secuii își vor definitiva, în secolele XIII-XIV, ca formă de 

organizare teritorial-politică și militară instituția scaunala, preluată de la romani nu numai de 

către ei, ci și de sașii colonizați de regalitatea maghiara în locul lor. Primele scaune secuiești și 

totodată cele mai bine organizate sunt - nu întâmplător - cele ale Odorheiului și Mureșului, 

situate în vestul teritoriului locuit de secui (și denumit apoi generic Secuime), indicând astfel și 

direcția dinspre care secuii pătrund în părțile de răsărit ale Transilvaniei. Așezarea secuilor în 

sudul Transilvaniei poate fi datată aproximativ între anii 1100-1150. Pământul colonizat de 

secui la începutul sec. al – XII-lea, constituia și hotarul stăpânirii maghiare. Acest teritoriu a 
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trecut pe la mijlocul sec. XII, din posesiunea secuilor în cea a sașiilor. 

Alături de secui apar și  sașii care sunt amintiți în  actele emise de Bela IV în favoarea 

Arhiepiscopiei de Strigoniu, prin care îi reconfirmă un sir de venituri dăruite de întemeietorii 

regatului: „de asemenea – amintește actul regal - să aibă dreptul de a strânge dijmele din 

veniturile regale, din partea secuilor și a românilor, dijme în vite mari, mici și în orice fel de 

animale, afară din darea de pământ a sașilor, dar să aibă dreptul de a lua de la românii de oriunde 

și de la oricare dintre ei, dijmele obișnuite a se plăti în regatul Ungariei. Sașii reprezentau cel 

de-al doilea element care trebuia să deservească planurilor regatului maghiar. Pe aceste teritorii 

sașii au găsit o altă populație și anume pe români care erau așezați în vechile lor organizații. Se 

pare că coloniști sași s-au așezat în apropierea așezărilor de români, primind ulterior din partea 

puterii regale unele teritorii ale românilor care le foloseau dimpreună cu aceștia.  Cel dintâi care 

vorbește această prezența a unei populații băștinașe în Transilvania este notarul anonim al 

regelui maghiar Bela. Vorbind despre cucerirea Transilvaniei, el indică faptul că seful de trib 

maghiar Tuhutum a găsit pe aceste teritorii pe români și pe slavi. Dacă ungurii au pătruns cu 

forța în pământurile din sud-estul Transilvaniei, sașii au fost aduși pe aceste meleaguri, fiindu-

le garantate mai multe privilegii și drepturi. 

Coloniștii sași așezați în Transilvania erau de credință catolică. De la aceștia, biserica 

catolică percepea dijma (decima). Sașii aveau organizare laică și ecleziastică proprie. Credința 

catolică a sașilor este mai veche decât cea laică. Cu privire la Țara Bârsei, papa Honoriu III 

reglementează în anul 1219 organizarea religioasă a sașilor de aici. Conform acestei 

reglementări comunitățile catolice săsești de aici nu erau în subordinea episcopatului de 

Transilvania, ci aveau un decan propriu, avându-se intenția de a se crea un episcopat nou în 

Țara Bârsei. 

Alături de secui și sași, în anul 1211, regele Andrei II  cheamă  pe Cavalerii teutoni 

din Țara Sfântă spre a venii să populeze Țara Bârsei. Regele Ungariei colonizează două teritorii 

numite românește după râuri, pentru a fi apărate. Unul apără pasul de la Brașov, prin trecătoarea 

de la Bran, celălalt pasul de la Olt pe la Turnu Roșu. 

Dacă coloniștii germani din Transilvania erau în strânsă legătură cu regalitatea, cavalerii 

teutoni erau conduși de marele maestru care își avea reședința în altă țară și care nu  era supus 

regelui Ungariei. Ordinul cavalerilor teutoni ca și celelalte ordine militare, era supus papei de 

la Roma. 
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Conform daniei date de regele maghiar, teutonii au avut dreptul ca la început să poată 

construi cetăți doar din lemn, ulterior li s-a permis și construirea unor cetăți din piatră. Dintr-

un  ordin din  1231   aflăm că teutonii au construit cinci cetăți puternice.  Cu certitudine nu se 

cunosc cele cinci cetăți menționate în document, însă s-au lansat în acest sens mai multe păreri.  

Cu toate că teutonii erau bine văzuți, regele ungar s-a temut de cavalerii aceștia care prin 

așezarea lor puteau să  întemeieze o nouă putere rivală lui.  Folosindu-se de pretențile teutonilor 

de a nu se supune episcopului regal, regele Andrei a retras concesia făcută. Așadar teutonii au 

fost alungați din Tara Bârsei, iar de opera lor s-au folosit pe mai departe sașii, care în regiunea 

aceasta au întemeiat ,,Orașul Coroanei” adică Kronstadt - actualul municipiu Brașov. Lângă 

Brașov teutonii au ridicat o cetate de apărare în Tartlau - Prejmer-; ca de altfel și în Rosenau - 

Râșnov; în zona Buzăul Ardelean - Cetatea Crucii, care avea ca rol apărarea trecătorii care făcea 

legătura cu Țara Românească.  Prin aceste două categorii de coloniști iau naștere primele așezări 

orășenești din Transilvania sud-est.     

Prin așezarea sașilor în Transilvania,  s-au creat noi condiții de drept constituțional, s-a 

creat o altă viață politică, s-au adus noi noțiuni de gospodărie, s-a schimbat într-o oarecare 

măsură felul de trai al poporului nostru. Dar și poporul nostru a dat din cultura lui străveche 

sașilor, toate acestea fiindu-le necesar sașilor în momentul în care s-au așezat într-o zonă 

necunoscută.  

După cucerirea Transilvaniei de către regatul maghiar, peste vechile formațiuni 

politice românești s-au creat noi unități administrative. S-a început un proces de înlocuire a 

instituțiilor ortodoxe cu altele, catolice. Și în acest context, după înființarea episcopiilor de rit 

catolic, organizarea eclesială de rit ortodox a românilor a continuat, noile „instituții” stabilindu-

se în alte locuri. Preponderența etnica românească și factorul de rezistență față de politica 

regatului feudal maghiar arată de ce Transilvania a continuat să-și păstreze individualitatea sub 

raport etnic, politic, economic și bisericesc. Rezistența credincioșilor români ortodocși din 

Transilvania la nenumăratele presiuni s-a datorat unei ierarhii bisericești consolidate, redundant 

puternic ce își îndruma turma de credincioși. 

Stăpânirea maghiară s-a folosit de Biserica Catolică, vrând ca prin intermediul ei să 

șteargă o întreagă nație de români, vrând să șteargă astfel și originea poporului român prin 

schimbarea credinței ortodoxe cu cea catolică. 
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Istoria Transilvaniei este exemplul cel mai viu de trai istoric comun al mai multor 

popoare, cu tradiții, limbă, origini și religii diferite, dar care au trăit sub aceleași condiții social 

economice. 

Capitolul 3 ,, Relațiile dintre cele două biserici creștine: Ortodoxă și Catolică în 

Transilvania, cu referire specială la partea de sud-est”, prezintă rolul şi obiectivele stăpânirii 

maghiare, care prin intermediul Bisericii Catolice a urmărit eliminarea elementului româneasc 

și a credinței creștine de rit răsăritean, realizând astfel  un sistem strategic bine organizat prin 

legi, şi cuprinde rezultatele cercetării realizate cu privire la aceaste legi.  

În sec XIII-XIV,  cu sprijinul regilor unguri , Biserica Romei începe a întemeia în 

Transilvania episcopii și a trimite misionari în țările pe care vroiau să le cucerească. Aici 

românii erau considerați ,,schismatici” și nu aveau decât o singură misiune: de a muncii 

pământul și de a culege roadele pentru stăpânitori.  

În primele secole ale existenței regatului maghiar se crease o înfrățire foarte strânsă 

între Biserica Catolică și statul maghiar. Această înfrățire divine din ce în ce mai intimă atingând 

apogeul în timpul stăpânirii Arpadiene dar și sub stăpânirea Angevină. Biserica Catolică se 

bucură din ce în ce mai mult de drepturi care le conferă o mare putere lumească în viața publică 

a statului maghiar. Clericii catolici: arhiepiscopi, episcopi, călugări, își exercitau influența și în 

adunările legiuitoare, având mai ales în primele secole ale regalității maghiare, o influență 

covârșitoare. Ei erau consultați în cazurile de judecată pe care le rostea regele.  

Prin legile emise de regii maghiari ca Andrei al II-lea și Ludovic, actele notariale erau 

redactate de prelații catolici în incinta mânăstirilor și a bisericilor. 

O altă putere de care se bucura clerul catolic este cea judecătorească pe care o exercita 

în tribunalele diecezane înființate în Ungaria. Președinția tribunalului putea  să o aibă doar cei 

de naționalitate maghiară.  

O altă lege dată în favoarea catolicilor era aceea ca târgurile să se țină în incinta 

mânăstirilor catolice. 

Prin legile pe care le emiteau, regi maghiari au urmărit întotdeauna să ajute propaganda 

catolică mai ales în ținuturile Transilvaniei, căci cei mai mulți locuitori de aici nu erau catolici, 

ci poporul român care era ortodox. Românii se puteau bucura de privilegiile și rangurile din 

partea regatului doar întrând în sânul nației maghiare, iar calea către maghiarizare era 

îmbrățișarea catolicismului.  Cei care vroiau să își păstreze averile sau să treacă în rândul 
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nobilimii, trebuiau să părăsească legea lor ortodoxă în favoarea celei catolice pentru a de bucura 

de privilegii.  

Pământurile românilor au devenit domenii ale Bisericii Catolice odată cu începutul 

cuceriri maghiare în Transilvania.  Fiind obișnuiți cu barbarii, românii s-au retras din calea 

maghiarilor când aceștia au început să năvălească de pe Tisa pătrunzând în Transilvania unde  

treptat au cucerit acest teritoriu. Gândul românilor a fost acela, ca și în cazul popoarelor barbare 

că după năvălire maghiarii își vor vedea de drum. Însă gândul nu a coincis cu realitatea pentru 

că până la sfârșitul sec. XI maghiarii nu numai că nu și-au văzut de drum, ci mai mult au cucerit 

noi teritorii. Acum românii sunt puși în fața faptului de a conviețui cu maghiarii, însă singura 

lor nemulțumire este aceea că acești cotropitori pusese stăpânire pe moșiile lor. 

Mulți români din Transilvania fiind expuși propagandei catolice care se bucura de 

sprijinul regalității , au intrat cu pământurile pe care la stăpâneau, în posesia ierarhiei catolice. 

Astfel românii devin iobagi ai Bisericii Catolice maghiare pe fostele lor proprietăți, care acum 

devin domenii ale Bisericii Catolice. Începând cu anul 1225 Țara Bârsei ajunge în posesia 

sașilor , care erau și ei catolici, dar laici, fiind supuși din punct de vedere administrative 

arhiepiscopului de la Strigoniu. Pe lângă rolul lor strategic, sașii mai aveau ca îndatorire din 

partea stăpânirii maghiare să îi determine pe conlocuitorii lor, români ortodocși, să se 

convertească la catolicism. 

Începe acum o campanie de persecuție împotriva românilor ortodocși din ținutul 

Bârsei, regii maghiari desfășurâdu-o la îndemnul papilor de la Roma. Acest abuz  i-a  determinat  

pe  mulți nobili români să se convertească la catolicism pentru a-și păstra titlurile nobiliare și 

bunurile materiale. Mulți dintre aceștia lucrau  pe pământurile nobililor români, care trecuseră 

la catolicism și care îi obligau acum,  la îndemnul prelaților catolici, să își lepede credința lor 

ortodoxă și să treacă și ei la catolicism. Românii care refuzau acest lucru fie erau alungați de pe 

moșiile nobililor, fie erau aspru persecutați. 

Biserica Catolică s-a folosit din punct de vedere confesional ca un stăpân asupra 

românilor, deoarece catolicii au primit din partea regelui maghiar drepturi asupra unor moșii 

preluate abuziv de la români. În aceast proces de convertire, Biserica Catolică s-a folosit de 

voievozii români pe care îi cumpăra cu acte de noblețe. Biserica Catolică se folosea de oricare 

mijloace, fiind ajutată și de legile emise de regii maghiari, în a-i constrânge pe români sub orice 

formă. În timpul regelui Ștefan, a fost perioada cea mai grea pentru românii din Transilvania 
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care trebuiau să facă fața propagandei catolice a papei Inocențiu III. 

Dijma pe care o datorau românii Bisericii Catolice, a fost stabilită prin  două diplome 

ale regelui Bela IV în anul 1256 și 1263, prin care se arată dreptul arhiepiscopului de Strigoniu 

de a primii a zecea parte din birul,  ce în mod obișnuit se plătea regelui maghiar, pe care românii 

îl plăteau pretutindeni în regatul maghiar, încă din timpul primilor regi maghiari. Cu toate 

aceastea românii ortodocși plăteau astfel mai puține dări, în comparație cu catolicii care erau 

nevoiții să plătescă pe lângă dijma cuvenită arhiepiscopului de Strigoniu, dijma pentru biserica 

lor zonală. Odată sârbilor în Ungaria, soarta românilor din Transilvania s-a schimbat cumva 

spre bine. Având influență la curtea regală, sârbii îl conving pe Matei Corvin să i-a o serie de 

măsuri favorabile pentru viața bisericească a românilor. Printre măsurile luate în favoarea 

românilor se numără și scutirea de la plata dijmei bisericești. Cu privire la această scutire de 

dijmă s-au dat mai multe legi: Legea nr. V din anul 1481-art.3 și 4; legea nr. II din anul 1495 

prin art.45. Legea din 1495 nu este pentru mult timp pusă în aplicare și aceasta datorită faptului 

că în anul 1498 regele Vladislav ordonă printr-o diplomă românilor să plătească dijmă clerului 

catolic, iar în anul 1500 ordonă special românilor să plătească dijmă capitlului catolic de la 

Alba.  

Aceste dijme erau percepute în mod abuziv de prelații catolici care se bucurau de 

protecția papei. Românii nu dădeau de bunăvoie aceste dijme Bisericii Catolice, ci erau siliți la 

plata lor, timpurile tulburi permițând prelaților catolici să facă cu iobagii români după placul 

lor. Diploma regelui Vladislav din 1498 prin care se ordonă românilor să plătească dijma, a fost 

posibilă datorită faptului că Biserica Catolică, care era învățată a trăii doar în lux, trecea printr-

o mare criză financiară. Cu toate aceste greutăți românii ortodocși nu-și lepădau credința lor 

prin convertirea la catolicism. 

Românii ortodocși care erau în număr mare în Transilvania, au atras atenția papilor 

care doreau cu ardoare să-i supună pe români și să stârpească credința ortodoxă și ritul oriental. 

 Primul papă care și-a arătat dorința de a-i stârpii de ortodocși din Transilvania a  fost 

papa Inocențiu III, care începe acțiunea de catolicizare în masă a schismaticilor și ereticilor din 

Ungaria și Transilvania. Primul pas este înființarea unei episcopii catolice în Transilvania, care 

cuprindea toate mânăstirile grecești  din regatul maghiar, la conducerea cărora erau puși abați 

latini. Tot acum se iau mai multe hotărâri împotriva ortodocșilor din Transilvania: la sinodul 

din 1205 de la Lateran s-a interzis existența episcopilor ortodocși alături de cei latini;  la sinodul 
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de la Szabolcs, din anul 1092, regele Ladislau poruncește să fie pedepsiți cu exil cei care nu țin 

ritul oriental în începerea Postului Mare, iar Coloman în legea 73 obligă la ținerea obiceiului 

oriental cu privire la înmormântări. 

În anul 1232 papa Grigorie IX trimite pe episcopul Iacob ca legat apostolic în Ungaria 

pentru a-l îndemna pe rege ca să-i stârpească pe schismatici din regatul său. În anul 1279 prelații 

catolici la îndemnul papei,  se adună într-un sinod la Buda, în cadrul căruia le interzic 

ortodocșilor să săvârșească cultul public. În anul următor, 1280, regele maghiar își i-a 

angajamentul în fața legatului papal că își va respecta promisiunile și îi va alunga pe eretici și 

schismatici din regat. În anul 1299 papa Bonifaciu VIII, poruncește arhiepiscopului George de 

Strigoniu, să pornească inchiziția în regatul Ungariei pentru a-i stârpii pe eretici și schismatici. 

În anul 1301 papa cere ajutor regelui Boemiei care trebuia să îl ajute pe arhiepiscopul de 

Strigoniu în desfășurarea inchiziției, motivând că acest ajutor nu îl poate primii de la regatul 

maghiar care era ruinat în urma luptelor purtate cu Cumanii, Tătarii și schismaticii. În anul 

1307, aflăm că cardinalul Gentini este trimis al papei Clement V în Ungaria și Cumania spre a-

i stârpii pe schismatici. 

În anul 1327, papa Ioan XXII, trimite în partea de sud a Transilvaniei pe inchizitori, 

pentru a-i nimicii pe ortodocși și care aveau misiunea de a-i determina pe oficialitățile vremii 

să îi sprijine în sensul acesta. În sensul aceasta papa Ioan XXII trimite două scrisori cu același 

conținut, una adresată comitelui Solomon de la Brașov, cealaltă voievodului Toma al 

Transilvaniei. În anul 1328  aflăm din scrisoarea papei Ioan XXII, că activitatea acestor călugări 

dominicani a fost încununată cu succes. Însă ei nu s-au putut bucura prea mult de acest succes, 

pentru că lăcomia lor pentru bani a stârnit revolta românilor care au început să-i alunge. În anul 

1345, în timpul papei Clement VI, în Transilvania inchiziția era condusă de Antonio Spoleto, 

care făcea parte din ordinul franciscanilor. Acest inchizitor învățase limba românilor, crezând 

că prin această modalitate își va putea desfășura mai ușor misiunea sa. Pentru a veni în sprijinul 

inchiziției papa trimite în anul 1348,  alte ordine de călugări din Ungaria în părțile Transilvaniei. 

În anul 1366 regele maghiar, ascultând de stăruința papei Inacențiu, ordonă ca toți preoții 

schismatici, cu familiile și averile lor să fie alungați din Transilvania.  

Românii din sudul se bucurau de ajutorul fraților români din Muntenia luptând astfel 

împotriva inchiziției. Astfel  că în anul 1369 Vlaicu Vodă trecând cu oastea sa în Transilvania 

arde până la temelii mânăstirea catolică Sf. Nicolae din Tălmaci, scăpându-i astfel pe românii 

ortodocși din jurul Brașovului și Sibiului de propaganda catolică. Toate aceste acțiuni împotriva 
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catolicilor din sudul Transilvaniei determină pe regele Ludovic să intensifice persecuțiile și 

asupririle. 

 În anul 1374  papa a înființat o episcopie românească de rit latin. Această episcopie 

avea să-i cuprindă pe preoții români, datorită faptului românii nu îi puteau îngădui pe preoții 

unguri. 

În anul 1399 papa  Bonifaciu IX publică indulgențele pentru a-i determina pe 

ortodocșii care trăiau în Brașov și erau în număr foarte mare să se convertească la catolicism. 

Urmașul lui Bonifaciu IX, papa Ioan XXII în anul 1410, printr-o scrisoare aduce la cunoștință 

nunțiului papal că numărul ortodocșilor din Brașov este în continuă creștere. 

Propaganda catolică si-a ațintit atenția către nobilii români și începe astfel un important 

proces de catolicizare o nobililor români. Prin catolicizarea nobililor români, Biserica Catolică 

credea că populația de români care munceau pe terenurile acestor nobili le v-a urma exemplul 

stăpânilor lor și vor îmbrățișa și ei credința catolică. Biserica Catolică îi constrângea în diferite 

forme pe nobili pentru a-i convertii la catolicism. Se mergea până acolo încât cei de viță nobilă 

care nu doreau să își părăsească credința ortodoxă erau deposedați de toate bunurile de către 

regele maghiar. Cu privire la acest aspect avem mai multe exemple de familii de nobili români 

care nevrând să se lepede de credința ortodoxă în deprimentul celei catolice si-au pierdut 

averile: în Făgăraș, familia cnezilor Lupșa și Vlad de Ucea; cnezii Costa și Stanciu din Râușor 

și Șerel; nobilului român Bogdan fiul Mihai din Porecea (1547);  

 

În 1437 papa Eugen IV trimite din nou un grup de călugări în frunte cu un legat, pentru 

a predica la hotarele Transilvaniei. Din scrisoarea arhiepiscopului de Strigoniu, din anul 1438, 

către papa Eugen IV, aflăm că inchizitorul Iacob de Marchia a reușit să convertească la 

catolicism și câțiva schismatici în Transilvania. În anul 1440 papa sfătuiește pe călugării 

minoriți să înființeze noi mânăstiri la hotarele Transilvaniei, pentru a atrage pe și mai mulți 

schismatici la credința catolică. În anul 1442  papa Eugen IV  trimite ca inchizitor, în părțile 

Transilvaniei, pe Dionisie. Peste doi ani adică pe la anii 1443, papa  Eugen IV trimite în ajutorul 

inchizitorului Dionisie, pe Fabian care este numit de papa inchizitor pentru Ungaria, Bosnia, 

Moldova, Bulgaria, Serbia, Slovenia, iar în anul 1444 și pentru Țara Românească. 

Propaganda catolică de atragere a ortodocșilor la catolicism a început odată cu 
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pătrunderea ungurilor în Transilvania și a atins punctul culminant în jurul anului 1699, odată cu 

înființarea bisericii greco-catolice în timpul episcopului unit Atanasie Anghel. Mulți preoți 

ortodocși care au trăit în Transilvania au fost supuși inchizițiilor și persecuțiilor venite din partea 

catolicilor, mulți mucenici s-au ridicat dintre preoții ortodocși în Împărăția lui Dumnezeu. În 

acest sens avem următoarele exemple: în sec. al-XV-lea venise în Transilvania un episcop 

ortodox care hirotonea și așeza preoți în comunitățile de ortodocși. Acest episcop se numea Ioan 

și se bucura de mare cinste printre ortodocșii din Transilvania. 

Spre sfârșitul sec. XV și începutul sec. XVI. pătrunde în Transilvania reforma. Această 

reformă religioasă se propagă în rândul populației de sași și secui. Ideile reformatoare apărute 

în Germania prin contribuția lui Martin Luther își fac apariția în Transilvania în rândul sașilor. 

A altă ramură a reformei religioase s-a propagat și în rândul nobililor maghiari. Este vorba de 

religia calvină ca religie receptă în Dieta de la Aiud în anul 1564. În rândul secuilor și a 

populației maghiare mai sărace s-a răspândit religia unitariană recunoscută ca religie receptă în 

Dieta de la Turda din anul 1568.  

Reforma pătrunde în Transilvania spre sfârșitul sec. XV și începutul sec. XVI și a 

reprezentat o mare lovitură pentru Biserica Catolică care acum pierde rolul de religie dominantă 

în favoarea calvinismului care ajunge religia oficială de stat. Cu toate că Biserica Ortodoxă 

forma marea masă de locuitori din Transilvania formată din românii a rămas pe mai departe o 

religie tolerată. 

Apare acum propaganda celor patru religii recepte de a-i atrage pe români la una dintre 

ele. Sașii care erau acum luteranii au încercat să îi convingă pe românii ortodocși din sudul 

Transilvaniei să renunțe la credința lor în favoarea celei luterane. Atenția sașilor s-a îndreptat 

populația tânără de români. În anul 1559 consiliul orașului Brașov a hotărât să se învețe 

catehismul luteran în școlile românești care funcționau în cadrul bisericilor ortodoxe.  Această 

mișcare reformatoare venită din partea sașilor pentru români nu a adus nici un rezultat, datorită 

faptului că nici o comunitate românească nu trecut la luteranism. Și cealaltă  ramură a reformei, 

calvinismul, s-a luptat pentru a-i constrânge pe români la convertirea la  religia lor. Având 

susținerea nobilimii maghiare, calvinii în misiunea lor de propagare a reformei în rândul 

românilor s-a folosit de aceleași principii folosite de Biserica Catolică începând odată cu 

venirea ungurilor în Transilvania. Exista o relație strânsă între politic și calvinism, amândouă 

urmărind aceleași scopuri, deznaționalizarea românilor ortodocși  prin maghiarizare. Prin 

maghairizarea lor, românii cu maghiarizarea și credința lor strămoșească, ortodoxia. O altă 

modalitate de propagandă calvină este tipărirea cărților cu învățături calvine: Palia de la Orăștie, 
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în 1582 și Catehismul calvinesc 1648. 

În urma instaurării stăpânirii habsburgilor, are loc reîntoarcerea catolicismului ca 

religie de stat în Transilvania. Odată cu acest episod reîncepe și propaganda catolică de 

convertire a românilor la catolicism. Biserica Catolică fiind conștientă de faptul că nu se poate 

vorbii despre o recatolicizare a luteranilor, calvinilor, unitarienilor, și-a îndreptat atenția, firește, 

din nou spre românii ortodocși. în urma înțelegerii cu stăpânirea  habsburgilor, biserica catolică 

urmarea catolicizarea românilor care reprezenta marea masă de locuitori din Transilvania, a 

căror număr depășea pe celelalte națiuni adunate la un loc. Prin această înfăptuire ei puteau să-

i domine pe reformați care ocupau principalele locuri de conducere în Dietă și dregătorii. . În 

anul 1698 apare manifestul către preoții români, prin care le arată că numai aceia se vor bucura 

de toate privilegiile pe care le aveau preoții și biserica catolică, care vor accepta cele patru 

puncte florentine prezentate de biserica catolică: să-l recunoască pe papa, drept capul întregii 

biserici; împărtășirea cu azime; Duhul Sfânt purcede  și de la Fiul; existența Purgatoriului, ca 

loc intermediar între rai și iad, ca loc curățitor. În urma acestei propagande au semnat 38 de 

protopopi, un act redactat în limba română, la 7 octombrie 1698, prin care declarau că se unesc 

cu biserica Romei. 

Mișcare reformatoarea din Biserica Catolică a fost influențată și de factorii economici 

și politici, însă cel mai important factori indicat de reformatori este Providența. Reforma a fost 

acceptată de noile state care se opuneau conceptului de Biserică Universală, termen pe care și-

l asuma Biserica Catolică, și prin intermediul căruia biserica catolică își aroga dreptul de 

jurisdicție asupra noilor state dar și asupra conducătorilor ei. La apariția Reformei a contribuit 

și corupția existentă în vremea aceea în Biserica Catolică. Majoritatea prelaților  bisericii 

catolice vindeau indulgențe credincioșilor. În instanțele bisericești libertatea se cumpăra și se 

vindea pe bani. . Preoții catolici fiind mai mult interesați de partea materială îi neglijau pe 

credincioșii lor.  

În Germania Martin Luther a fost inițiatorul reformei, un stat în interiorul căruia 

vânzarea indulgențelor era la modă. Prin învățătura sa reformatoare Luther a criticat abuzurile 

din biserica catolică, atacând autoritatea supremă papei atât din punct de vedere bisericesc cât 

și din punct de vedere politic. Principalele puncte în teologia lui Luther erau ,,sola fide” adica 

justificarea prin credință și ,,sola scriptura” Sfânta Scriptură fiind singura autoritate pentru 

mântuirea păcătoșilor. După moartea lui Luther în anul 1546, reforma a fost continuată de 

prietenul său Melanchthon.  
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În Brașov reforma a prins rădăcini începând cu anul 1541 odată cu moartea lui Lukas 

Hirscher, judele Brașovului care era un mare susținător al Bisericii Catolice.  În anul 1542 

biserica sașilor din cetatea Brașov, acum Biserica Neagră, adoptă toate directivele reformei, 

adică slujbele religioase evanghelice. Toate aceste schimbări de ordin religios sunt acceptate de 

magistrul cetății Brașov. Prin predicile reformaților sași, pătura socială săsească va reține apelul 

referitor la dreptate și egalitate socială, va înțelege că întreaga esență religioasă  se va reduce la 

contactul direct al credincioșilor cu divinitatea. După ce reforma în biserica săsească se încheie 

cu mult succes, conducerea ei este încredințată lui Honterus. La începutul anului 1543, Johannes 

Honterus publica volumul ,,Reforma bisericii brașovene și din toată Țara Bârsei. Acest volum 

atrăgea atenția asupra faptului că Biblia este baza învățăturii creștine, de aceea inspecțiile care 

se făceau în bisericile sașilor din Țara Bârsei, aveau menirea să cerceteze dacă slujbașii bisericii 

sunt bunii cunoscători ai învățăturii creștine. Reforma lui Honterus, avea la bază regulamentul  

bisericii de la Wittenberg și a introdus limba germană în serviciul liturgic, s-a răspândit la 

locuitorii sași din Țara Bârsei. Răspândirea Reformei în rândul sașilor din Țara Bârsei va aduce 

progrese importante în plan religios, dar și în plan cultural și social. În anul 1547 

apare ,,Regulamentul bisericesc al tuturor sașilor din Transilvania”, de acum sașii devenind în 

unanimitate luterani. Iar din anul 1572, Biertanul va devenii sediul episcopului luteran. Sașii 

din Țara Bârsei vor plătii în continuare dijma bisericească, valoarea acesteia fiind stabilită în 

anul 1610 de către capitlul regiunii la o sumă fixă ce va fi încasată anual și care va rămâne 

invariabilă, până în anul 1770. Majoritatea preoților din parohiile reformate din Țara Bârsei își 

făceau studiile la liceul din Brașov, înființat de J. Honterus la Brașov în anul 1541. Preoții 

reformați care au activat în parohiile sasești din Țara Bârsei erau niște oameni culți, cu studii 

înalte, exponenți ai unei nații iubitoare de cultură. Situația materială a preoților evanghelici din 

Țara Bârsei se ridica cu mult deasupra în comparație cu veniturile celorlalți locuitori. Sașii au 

avut și un mare avantaj acela că poporul și confesiunea lui au fost una și aceeași, toți sașii fiind 

convertiți de la catolicism la luteranism. 

Reforma religioasă din Brașov, după cum am amintit nu i-a vizat numai pe sași, ci  si-

a îndreptat atenția și spre comunitățile de maghiar din Țara Bârsei, care depindeau din punct de 

vedere administrativ de consiliul orașului Brașov. Este vorba de comunitățile de maghiar care 

erau așezate în localitățile din apropierea cetățuilor de frontieră: Bran, Codlea, Hălchiu,  care 

aveau sarcina de a apăra frontiera de invadatori și de populațiile învecinate. Pastorii maghiari 

din Țara Bârsei apăreau sub numele de capelani sub ascultarea pastorului sașilor din Brașov, iar 

din punct de vedere administrativ sub jurisdicția consiliului orășenesc Brașov. Consiliul 
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orășenesc din Brașov, trimitea în comunitățile de maghiari pastori de origine germană, care 

predicau în cadrul serviciului divin în limba germană. Se pare că s-a urmărit din partea consiliul 

orășenesc din Brașov  o campanie de a germaniza aceste comunități de maghiari odată cu 

reforma. Apare o luptă de obținere a independenței comunităților de maghiari din Țara Bârsei 

împotriva bisericii reformate săsești. Astfel că în anul 1842 este înființată societatea pastorilor 

maghiari adepți ai confesiunii augustane. Membrii fondatori ai acestei asociații au fost pastorii 

maghiari care profesau în Brașov, dar și în cele zece sate aparținătoare orașului Brașov. scopul 

acestei asociații a fost acela de a păstra identitatea națională a maghiarilor în fața propagandei 

bisericii săsești. 

În anul 1844  membrii asociației înaintează un memoriu conducerii administrative de 

la Sibiu prin intermediul căruia pastorii maghiari reprezentanți ai comunității maghiare se 

plângeau conducerii regionale, de nedreptățile pe care le primesc din partea bisericii săsești din 

Brașov. Această petiție a fost respinsă de conducerea regională de la Sibiu. În anul 1847 li s-a 

permis pastorilor maghiari din Țara Bârsei să folosească în mod oficial denumirea de ,,pastori”, 

însă această denumire nu le oferea aceleași privilegii pe care le aveau pastorii sași în Țara 

Bârsei.  

În anul 1874 reprezentații comunității maghiare au hotărât în unanimitate la adunarea 

de la Brașov înființarea unui protopopiat evanghelic maghiar independent, ca structură 

reprezentativă a comunității maghiare din Țara Bârsei, și desprinderea acestuia de biserica 

evanghelică săsească. În urma unei anchete desfășurate de către ministerul cultelor s-a decis 

înființarea unui protopopiat de limbă maghiară care era sub jurisdicția consistoriului principal 

săsesc și s-a respins înființarea unei dieceze independente de limbă maghiară. 

În concluzie, răspândirea reformei în Țara Bârsei a avut ca punct de plecare orașul 

Brașov unde cărturarul umanist Johannes Honterus a redactat pentru prima oară ideile 

reformatoare a noii biserici lutherane. În localitățile care nu erau locuite de sași, ci erau locuite 

de comunitățile de secui, reforma o fost acceptată sub forma învățăturii calvine, care a găsit 

după anul 1560 mulți adepți. Românii din Țara Bârsei au rămas pe mai departe foarte bine 

ancorați în viața lor spirituală, care nu i-a lăsat să își părăsească credința lor ortodoxă. 

Capitolul 4 ,, DEPRESIUNEA BUZĂUL ARDELEAN” dezvoltă detaliat imaginea 

neexploatată din punct de vedere istoric a depresiunii Buzăul Ardelean - Zona Buzaielor. Pe 

parcursul acestor capitole se oferă informaţii relevante cu privire la cele trei biserici românești 
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din Buzăul Ardelean: Sita Buzăului, Întorsura Buzăului,  Barcani. S-a insistat în mod 

excepțional asupra comunității bisericești din Sita Buzăului. În acest scop pe baza documente 

descoperite s-a elaborat un studiu de caz în identificarea, evaluarea şi analiza  comunității 

bisericești din Sita Buzăului. 

Regiunea Buzăul Ardelean cuprinde cele patru comune: Sita Buzăului, Vama 

Buzăului, Întorsura Buzăului, Barcani, fiind așezată pe o întindere de aproximativ 43,574 ha. 

Populația de români din această zonă  a cunoscut aceeași evoluție sub aspect economic, social, 

religios, ca toți românii ardeleni. 

Cele trei comune, Sita Buzăului, Întorsura Buzăului și Vama Buzăului și-au primit 

numele prin simplul fapt că sunt într-o legătură strânsă cu râul Buzău. Numele de  Sita Buzăului 

derivă de la faptul că în această regiune râul Buzău, după cotitura ce o face în Întorsura Buzăului 

din cauza pragului de la trecătoarea Cheia, are un mers mai lent, curgând încet ca printr-o sita, 

formând o mulțime de mlaștini. Întorsura Buzăului își are denumirea  de la faptul că aici râul 

Buzău face o cotitură care dă impresia că Buzăul se întoarce brusc. Așezarea  Vama Buzăului 

își are numele de la vechea vama care făcea legătura între Ardeal și Muntenia. Această Vamă 

era așezată în apropierea râului Buzău, fiind una dintre cele mai vechi din Carpați.   Și în această 

depresiune a Buzaielor acest proces de deznaționalizare și-a făcut simțită prezența printre 

populația de români ortodocși, prezenți aici din vechime. Cu privire la prezența unor grupuri de 

oameni în aceste locații încă din cele mai vechi timpuri, avem următoarele dovezi: în localitatea 

Sita Buzăului, zona Cremenea s-au găsit obiecte cioplite din piatră care ar data din perioada 

paleoliticului mijlociu, adică 40.000- 50.000 înainte de Hristos; dovezi despre prezența goților 

în Buzaie avem în Crasna, zona aparținătoare din punct de vedere administrativ de Sita 

Buzăului. În această localitate, în anul 1888, s-au descoperit întâmplător de câțiva locuitori mai 

multe lingouri de aur cu inscripții creștine, în zona pârâul Zimbrului. 

După cucerirea Daciei de către romani zona Buzaielor era o zonă mlăștinoasă care era 

așezată la marginea imperiului. Pe această margine a Imperiului, care astăzi formează zona 

Buzaielor, existau drumuri care legau centrele militare între ele. Putem vorbi despre existența 

unei populații romane în Depresiunea Buzaielor. În localitatea Valea Mare s-a găsit o bucată de 

cărămidă romană care era folosită la pavajul drumurilor militare. Din localitatea Sărămaș poate 

fi urmărită o ramificație a acestui drum care trece prin culmea Berțului în localitatea Lădăuți 

până în dreptul actualei școli, de aici traversează culmea Borșoșului, peste vârful Călugărul, 

spre localitatea Zagon. Acest drum se pare că făcea legătura cu castrul roman din actuala 
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localitate Brețcu. Porțiunea de drum care traversează vârful Călugăru, din generație în generație 

a purtat denumirea de ,,Linie”. 

În sec. XIII-lea, cavalerilor teutoni care se așezaseră în Transilvania, dimpreună cu 

comunitatea de români din zona Buzăul-Ardelean, au construit o cetate de apărare cunoscută 

sub denumirea de Kreuzburg- Cetatea Crucii, pentru a apăra trecătoarea de aici. Această cetate 

făcea parte din sistemul de apărare împotriva năvălitorilor, cum ar fi cumanii. Există o 

asemănare a acestei cetăți cu cea din Bran , amândouă având un rol să închidă drumul 

năvălitorilor prin pasurile respective. 

În anul 1839, centrul  vamal  al pasului Buzău a fost mutat la Crasna, sat aparținător 

de comuna Sita Buzăului.   

În zona Buzaielor a existat o populație din cele mai vechi timpuri,  care după retragerea 

stăpânirii romane a continuat să existe și să se dezvolte pe vechile vetre ale cetăților romane. 

Această populație fiind aproape de vechile drumuri romane care făceau legătura între centrele 

comerciale ale vremii, îmbrățișat foarte ușor credința creștină, de la misionarii creștini care 

veneau din Imperiu. 

La început românii din depresiunea Buzăul Ardelean s-au bucurat de toată libertatea, 

având ca ocupație păstoritul pentru care munții și pășunile din această zonă le-au oferit 

condițiile necesare, retrăgându-se aici din calea năvălitorilor. Această  liniște a românilor a fost 

stricată de venirea secuilor care au primit de la regalitatea maghiară drepturi și care  aveau 

obligația de a apăra granița regatului maghiar. Secui au primit și dreptul de a stăpânii 

pământurile românilor. Acest drept al secuilor l-a transformat pe român din om liber în iobag, 

el fiind acum nevoit să plătească arendă pentru casa ridicată pe terenul care i-a fost răpit. Cu 

toate că cercetătorii maghiari, amintim pe Berecz Gyula, afirmă că românii au fost aduși în 

Buzăul Ardelean după anul 1705 pentru a lucra pământurile grofilor maghiar, dovezile 

arheologice demonstrează contrariul și anume că poporul român a fost prezent aici încă din cele 

mai vechi timpuri. Românii din Buzaie au fost creștini ortodocși încă de la început, fiind 

organizați într-o comunitate bine ancorată în tradiția bisericii creștine de rit răsăritean. Însă 

datorită faptului că această depresiune a fost străbătută încă din vechime de drumuri comerciale, 

care mai târziu au făcut legătura între Transilvania și Țara Românească, multe popoare 

migratoare care s-au folosit de aceste trecători au tulburat în permanență liniștea românilor care 

locuia aici. Acest lucru este demonstrat și de faptul că până în sec. XX, majoritatea locuitorilor 
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își aveau gospodăriile amplasate pe dealuri, în zone retrase. Pe lângă această neplăcere s-a mai 

adăugat și misiunea Bisericii catolice care odată cu venirea stăpânirii maghiare a încercat 

deznaționalizarea românilor prin catolicizarea lor forțată. 

O etapă în dezvoltarea comunității românești din Buzaie s-a petrecut în sec. XVIII-lea, 

odată cu venirea imigranților din Țara Bârsei, care au fost siliți să plece din acele locuri de 

baștină din cauza condițiilor sociale și naționale în care se aflau. Originea acestor locuitori este 

demonstrată de numele localităților din care au venit și pe care le-au păstrat ca nume de familie: 

Tohănean de la Tohan; Zărnescu de la Zărnești; Prejmereanu de la Prejmer; Budileanu de la 

Budila; Purcăreanu de la Percăreni; Săceleanu de la Săcele; Ticușanu de la Ticuș; Hermeneanu 

de la Hărman. Motivul imigrării a fost uniația, prin intermediul căreia Biserica Catolică obliga 

pe români să o îmbrățișeze. Autoritățile maghiare nu aveau nici un interes în a ocroti comunele 

buzoiene, așa cum aveau pentru comunitățile secuiești din imediata apropiere. Românii din 

aceste comune şi-au construit singur bisericile, școlile, pe care tot singuri le-au și întreținut.  

Între anii 1900-1914, în Ardeal românii au început a cumpăra pământ și păduri din 

moșiile grofilor ce decădeau, sau a celor care își investeau capitalurile în sectorul industrial.  Și 

în zona Buzăul Ardelean s-a desfășurat același eveniment, când locuitorii în special din Sita 

Buzăului și Întorsura Buzăului, au cumpărat suprafețe importante de pădure și pășune.   

În timpul prigoanelor maghiare pornite împotriva românilor în anii 1848, 1915, 

lăcașurile de cult din Sita, Întorsura, Vama, au fost vandalizate, fiind arse și distruse multe 

documente. Obiectele de cult au fost furate sau distruse în această perioadă greu încercată pentru 

români.   

Acest capitol cuprinde rezultatele studiului de cercetare individuală cu privire la 

comunitățiile bisericești din zona Buzăul Ardelean. Cu precădere am  prezentat, în măsura 

informațiilor găsite, istoria Bisericii din Sita Buzăului, care până acum nu a fost prezentată într-

o formă organizată, iar o parte din informațiile prezentate în multe lucrări nu sunt conforme cu 

realitățile vremii.  

În cadrul acestui studiu s-au analizat şi evaluat: 

 Poziționarea parohiei din punct de vedere geografic. 

  Atestarea documentară. 

 Vechimea locuitorilor din această parohie. 
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 Casă Parohială din Parohia Sita Buzăului. 

 Școală confesională din Parohia Sita Buzăului. 

 Averea bisericii din Sita Buzăului. 

 Preoții din Sita Buzăului. 

 Problemele apărute odată cu alegerea preotului capelan din Sita Buzăului, în 

urma cărora cel mai mult a avut de suferit școala confesională.   

Cu privire poziționarea parohiei din punct de vedere geografic, am arătat faptul că Sita 

Buzăului  este cea mai sudică localitate din Județul Covasna, deservind o lungă perioadă de 

timp ca punct de frontieră între regatul maghiar și Țara Românească. Sita Buzăului este așezată 

de-a lungul râului Buzău, aproape de punctul Cheia, unde străpunge Carpații de Curbură. 

Așezarea este compusă din trei sate Sita-Centru, spre apus în hotar cu Vama Buzăului se află 

cătunul Ciumernic, spre sud se află Bobocea, Zăbrătău, Crasna.  Ca așezare, Sita Buzăului este 

atestată încă din perioada din perioada paleolitică. În punctul numit Cremenea s-au descoperit 

în urma săpăturilor arheologice o așezare paleolitică cu două niveluri, una din perioada 

neoliticului timpuriu. Tot aici s-au găsit și așezări ale unei locuiri paleolitice. 

Din punct de vedere a atestării documentare, pentru prima dată apare în 1533 cu 

numele de Boza. 

Locuitorii acestei așezări au fost încă de la început urmașii daco-romanilor, adică 

poporul român. Aceștia s-au bucurat încă de la început de libertate, ocupația lor fiind păstoritul 

pentru care așezările de aici de munți și dealuri le-a oferit condițiile necesare. Odată cu venirea 

cotropitorilor maghiari dar și a secuilor, liniștea românilor a fost tulburată. Munții și dealurile 

din această veche așezare din Sita Buzăului le-a oferit românilor pentru  o vreme  refugiu în 

fața noilor veniți și a oaspeților lor: secuii și sașii. Odată cu ocuparea efectivă a acestor așezări 

de către ungurii, românilor le-a fost preluat cu forța pământurile, astfel ei devenind din oameni 

liberi, arendași. A existat o legătura permanentă între locuitorii din Sita Buzăului, localitate de 

frontieră, cu românii din Țara Românească, dar și locuitorii din Brașov. Astfel s-a putut simți 

în Sita Buzăului, ca de astfel în întreaga zona a Buzăului Ardelean,  influența școlii românești 

de la Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului, dar și a colegiului Șaguna  din Brașov.  

În ceea ce privește vechimea parohiei din Sita Buzăului părerile sunt împărțite. 

Datorită faptului că această așezare s-a aflat la granița dintre Ungaria și Țara Românească, 

datorită conflictelor mereu prezente între români și unguri, a năvălitorilor care își făceau mereu 
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prezența, a regimului auster venit din partea catolicilor maghiari, nu s-au putut păstra prea multe 

documente care să ateste vechimea parohiei din Sita Buzăului. Părerile sunt împărțite și datorită 

faptului că documentele au fost descoperite treptat, de diferite persoane care între timp şi-au 

exprimat mai multe păreri care nu întotdeauna au fost reale.  

Cea mai bună dovadă despre vechimea parohiei este cimitirul, care și astăzi este 

prezent fiind așezat în imediata apropiere a actualei Biserici. Cu ocazia inventarierii locurilor 

de veci realizat în cursul anului 2015 s-a descoperit o piatră funerară pe care se poate încă vedea 

anul 1814, luna mai, an în care a fost îngropat respectivul  credincios din Sita Buzăului al cărui 

nume nu a putut fi descifrat, având în vedere vechimea pietrei funerare. 

O altă dovadă cu privire la vechimea parohiei Sita sunt registrele de înmormântați din 

anii 1840, 1842, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895,  descoperite la 

Arhivele Naționale din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna.  Din aceste registre aflăm vârsta celor 

decedați, dar și faptul că aceștia au fost născuți și crescuți în Sita Buzăului. Astfel mulți dintre 

ei au fost născuți în sec. al- XVIII-lea în familii de români care la rândul lor au trăit în Sita 

Buzăului.  

Casă Parohială din Sita Buzăului construită în anul 1851 și renovată de-a lungul 

timpului în repetate rânduri.  

Parohia din Sita Buzăului deținea și o școală confesională. Primele informații despre 

școala confesională din Sita Buzăului le avem în anul 1856. Conflictele apărute odată cu 

alegerea capelanului din Sita Buzăului, între pr.paroh Ioan Dima și învățătorul Nicolaie Russu, 

a adus multă suferință școlii confesionale. Consiliul parohial din Sita Buzăului oprit sprijinul 

financiar acordat școlii confesionale, astfel încât activitatea ei a încetat în anul 1911. În locul 

școlii confesionale au apărut școlile de stat cu predarea în limba maghiară. Din documentele 

găsite am prezentat materile care erau predate la școala confesională:  

 La religiune: religiune, istoria biblică, catehism. 

 La  limba maternă: cetirea, gramatica, scrierea dictată. 

 Limba maghiară. 

 La matematică: compusul mental, compusul cu cifre. 

 La obiectele istorice: geografia, istoria. 

 La științele naturale: istoria naturală, fizica. 

 La daterități: cuvântul, caligrafia. 
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Școala confesională era frecventaă de copii românilor din Sita Buzăului și împrejurimi. 

In foaia de avere a Parohiei din Sita Buzăului din anul 1917, apare școala confesională din Sita 

Buzăului. Școala confesională greco-orientală din Sita Buzăului a fost un mijloc prin care s-a 

putut menține vie atât limba strămoșească a românilor, cât și credința lor ortodoxă.  

Cu privire la averea Bisericii din Sita Buzăului, pe baza documentelor am constatat 

faptul că cea mai mare parte din averea parohiei o deținea preotul paroh, pentru întreținerea lui 

și a familiei. Se pare că preotul paroh avea dreptul să dețină averea pe numele lui atât timp cât 

deținea funcția de paroh, care de drept era averea parohiei, și putea astfel face parte din 

nobilimea acelor timpuri. 

În Sita Buzăului s-au ridicat dinastii de preoți care prin jertfelnicia lor au ridicat 

parohia la cele mai înalte standarde: pr. Nicolae Comșa; pr. Ioan Dima; pr. Ioan Coman;        pr. 

Olimpiu Russu; pr. Dumitru Comșa; pr.protopop Florin Tohănean; pr. Iulian-Petru Tohănean.  

Problemele apărute odată cu alegerea preotului capelan din Sita Buzăului, au fost 

generate de neînțelegerile pr. Paroh Ioan Dima și învățătorul Nicolae Russ. În anul 1904 pr.Ioan 

Dima a cerut Consistoriului de la Sibiu înființarea unui post de capelan pentru Sita Buzăului, 

din dorința de al așeza în acest post de ginerele lui pr. Ioan Coman. Însă această dorință a fost 

spulberată de învățătorul Nicolae Russu, care a propus pentru acest post alți doi canditați: 

Dumitru Purece și Ieremie Ticușan. Învățătorul dorea că să își mărite o fată cu unul dintre cei 

doi candidați și astfel să aibă un ginere preot în Sita Buzăului. Acest conflict a dezbinat 

comunitatea din  Sita Buzăului, având consecințe atât asupra vieții religioase cât a școlii 

confesionale. Aceste consecințe au fost posibile datorită faptului că în anul 1907 Ioan Coman 

ocupă postul de capelan, iar împreună cu socrul lui pr.paroh Ioan Dima a format o coaliție 

împotriva învățătorului Nicolae Russu.  

În subcapitolele destinate parohiilor Întorsura Buzăului și Barcani, am prezentat viața 

bisericească a comunitățiilor de aici, vechimea lor, preoții slujitori, rolul bisericilor în păstrarea 

identății poporului român.  

În cadrul capitolului 5 ,, PLURARISMUL CONFESIONAL, ARMONIE SAU 

DISCORDIE”, s-a dorit prezentarea detaliată a măsurilor luate de autoritățile maghiare 

împotriva Bisericii Ortodoxe române și a poporului român, continuând astfel procesul de 

deznaționalizare început odată cu venirea lor în Transilvania. Autoritățile maghiare au început 

a infiltra spioni în comunitățile de români din zona Buzaielor. Rolul acestor spioni era acela de 

a-i dezbina pe românii, folosindu-se de diferite modalități. Cel mai tragic eveniment a avut loc 

în anul 1915 , când mai mulți preoți și învățători din zona Buzaielor,  dar și din zona Brașovului, 
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au fost arestați și purtați prin temnițele ungurești, pentru simplul fapt că erau buni români. 

Despre toate acestea aflăm informații în ziarul Cosinzeana, din 10 ianuarie 1923 și în 

manuscrisul lui Remulus Cristolovean înv-dir la școala confesională din Râșnov, care a fost 

închis în închisoarea din Cluj, timp de trei ani, împreună cu preoții din zona Buzăul Ardelean 

și alți intelectuali din Țara Bârsei: 

 Pop David, învățător în Hărman, teolog și diacon. 

 Boita Spiridon, candidat la avocatură, fost angajat al judecătoriei din Făgăraș. 

 Neagovici- Negoescu ( Nica) George, preot în Întorsura-Buzăului. 

 Coman Ioan, preot în Sita Buzăului. 

 Cristolovean Romulus, învățător diriginte în Râșnov. 

 Dan Pompilius Învățător diriginte în Zărnești. 

 Pop Victor, farmacist în Alba-Iulia. 

 Dr. Zaharia Muntean, avocat în Alba Iulia. 

 Popescu Romulus, contabil Albina  din Alba Iulia. 

 Nan Ioan, preot în Sânpetru- Brașov. 

 Popovici Iosif preot în Sfântu Gheorghe- Treiscaune. 

 Baca Coman, preot în Poplaca- Sibiu. 

 Modroi Ioan, capelan și învățător în Vama Buzăului. 

 Hamzea Nicolaie, învățător în Tărlungeni.  

 Sociu Ioan, controlor la perceptorat în Sibiu. 

 Grecean Dumitru, preot în Hărman. 

 

Având ca bază manuscrisul lui Remulus Cristolovean, am prezentat în detaliu motivele 

arestări, fazele procesului  în cadrul căruia fost condamnați la moarte, condițile inumane din 

timpul detenției, rolul pe care preoții întemnități l-au avut în timpul detenției, care prin modul 

lor de comportament au ridicat moralul celorlalți detinuți și au păstrat credința ortodoxă vie în 

sufletele lor.  

 În Configurația creștinismului în sud-estul Transilvaniei, este fără îndoială un proces 

strâns legat de istoria poporului român, ca urmaș al daco-romanilor, dar și de popoarele care 

începând cu sec. al IX-lea s-au stabilit în acest ținut. Pe baza descoperirilor arheologice pe care 

le-am adunat din studiile de specialitate am ajuns la concluzia că creștinismul a apărut și s-a 

dezvoltat în ținuturile dacice așa cum cum  a apărut și dezvoltat în tot Imperiul Roman. După 
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cucerirea acestui spațiu de către regatul maghiar, în  Transilvania a început un proces de 

înlocuire a instituțiilor ortodoxe cu altele, catolice. Preoții, intelectualii de pe Buzaie au luptat 

în permanență împotriva regimului ungar, dar și a celor de alte credințe, pentru a-și apăra 

identitatea națională. Preoții de aici au zidit primele școli confesionale în care au învățat 

generații întregi de copii români. Zelul cu care preoții ortodocși, intelectualii românii, dar și 

credincioșii din această depresiune a Buzaielor, ca și cei din cealaltă parte a Transilvaniei, au 

luptat și s-au jertfit pentru cele mai înalte idealuri, ne-a determinat să  abordăm acest subiect. 
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