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DOCUMENTE ARHIVIST�CE SIBIENE ( 1 850- 1 870).
DONAŢII DIN "ŢARĂ" ŞI CONFLICTE CU AUTORITĂŢILE LOCALE
ÎN JUDEŢUL COVASNA ( 1 85 1 - 1 859)
Ana Grama
Dacă pentru a vorbi despre românii din spaţiul curburii intracarpatice şi despre
relaţiile lor cu ŢARA, istoricii aveau, până de curând, obligaţia profesională de a invoca do
cumente care să demonstreze astfel de fapte şi să "demonstreze" neadevăruri, vremea acestui
deziderat 1 imperativ a trecut. Deşi publicarea sistematică a unui corpus de documente refe
ritoare la acest spaţiu se lasă încă aşteptată, cunoaşterea acestei problematici este un bun
câştigat. Subiectul în sine rămâne însă, în continuare, o promisiune pentru achiziţii supli
mentare deosebit de interesante în câmpul cunoaşterii. O precondiţie, în acest sens, este că,
ne mai fiind preocupaţi de "demonstraţia" de principiu, beneficiem de libertatea de a releva
şi alte feţe ale unei existente remarcabile prin complexitatea ei. Ieşind din perimetrul Marii
Istorii, naţionale, al temelor fundamentale şi al eveni111entelor de răscruce, ne putem opri
aspra vieţii oamenilor din această zonă. Ne referim la acea experienţă care, deşi nu s-a putut
sustrage dominaţiei politicului, socialului şi spiritualt!lui, şi nu s-a cantont în cotidian, s-a
derulat in limitele mărunte lor victorii şi al deselor eşecuri, al unei fireşti neincrederi, al neîn
treruptelor speranţe şi, în totul, al normalităţii, al omenescului pus în faţa unor situaţii de
excepţie, dar nu magistrale.
Noi ne-am oprit acum asupra unor documente din Arhiva Mitropoliei ArdealuluP .
care privesc doar câteva secvenţe dintr-o strădanie, colectivă ş i individuală, cu valoare de
model, aceea a decorării bisericii din Vâlcele, atunci ELOPATAC, "in depărtare de o oră spre
nord, unde se află vestitele ape minerale şi scălzi"2.
Anumite fapte ce se referă la acest subiect sunt deja cunoscute3, noi ne propunem,
riscând o derogare de Ia prezentarea clasică a subiectului, publicarea unor documente care nu
pot fi valorificate prin extragerea "subiectului principal", a "faptului semnificativ", a "infor
maţiei inedite". Căci . . . ce este "principal" şi pentru cine, în ce context şi în ce viziune? Şi
apoi, oare, modul de înlănţuire a ideilor, construcţia unei demonstraţii, limbajul, relevarea
unui temperament, modificarea "vederilor" unei persoane in raport de un fapt, francheţea şi
disimularea unor relaţii, farmecul autenticităţii, şi . . . inefabilul unor texte, nu sunt şi ele
"surse" şi motivaţie în cercetarea istoriei? Ne gândim, sigur, la o istorie a (aproape) anoni
milor protopopi, preoţi, negustori, pictori obscuri, obşte "de domni" şi "mulţime de popor".
Adică, a celor ce nu au intrat în ISTORIE în afara statistici lor, şi de care etnologia nu se
ocupă, ei nefiind "popor" sau "tip etnic". Chiar dacă unele din gesturile oameni lor vizaţi sunt
caracterizate pentru împrejurările date, ori semnificaţia acestor gesturi este restrânsă, ei
rămân interesanţi ca "grupuri mici"4, lideri modeşti sau chiar ca indivizi:
- un protopop zelos, exemplar într-o activitate remarcabilă, nu foarte curajos, dar
insistent, bine orientat şi concesiv, care crede în valorile ierarhiei şi are o mare responsabili
tate faţă de cuvântul dat;
- un pictor, despre care nu credem că avea calităţile unui mare artist, dar dovedea
toate defectele unui artist-boem, un altul serios, dar neacceptat de superiori din motive
extraartistice;
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- "cucoane", pur şi simplu, sau "sărdărese" şi "comişi" scriitori, editori, militari,
prelaţi5, vilegiaturişti generoşi. Aceştia, fiecare în parte şi toţi împreună, s-au implicat într-o
pagină de istorie cultural-naţională, fie şi locală, vie, acţionând şi reacţionând, creind, trăind.
Succintele noastre observaţii se vor opri întâi asupra preotului IOAN MOGA, paroh
la Vâlcele, protopop şi asesor consistorial . Pa parcursul lecturii unor documente ce-i reflec
tau activitatea, prima tentaţie a fost aceea de a-1 aşeza pe o treaptă mult superioară colegilor
săi din "secuime", pentru meritele deosebite manifestate în diverse împrejurări, aşa cum ade
vărate personalităţi se dovediseră Ioan Popazu din Braşov, Partenie Trombitaş din Târgu
Mureş, Sabin Piso din Săcărâmb şi Alexie Verze din Săcele. Rememorând activitatea palidă
a protopopului din Mărtănuş, care i-a u!1l1at incomparabilului Petru Pop din Breţcu şi luând
ca bază documentară raportul lui Ioan Petric6 la preluarea în propria păstorie a
Protopopiatului Trei Scaune, Ioan Moga pare a fi fost o personalitate adevărată. Şi satele
româneşti nu au putut, nu au ştiut să reziste asalturilor antiromâneşti de tot felul, uneori bru
tale, alteori camuflate (cum ar fi al . . . descurajării românilor celor mai destoinici de a lucra
aici), adeseori eficiente. O privire globală asupra informaţiilor furnizate de documentele pe
care le-am avut la îndemână ne-a obligat însă să observăm, fără a ştirbi din meritele lui Ioan
Moga (dimpotrivă) că el şi-a desfăşurat activitatea in condiţii speciale. Român ii din alte sate
din secuime aveau din partea fraţilor din răsăritul Carpaţilor un sprijin sincer, dar el se con
cretiza, mai ales în . . . loc de refugiu în momente de extremă gravitate pentru ardeleni1. Ioan
Moga a simţit întotdeauna lângă el pe românii din ŢARĂ, care, la rândul lor, s-au constituit
în adevărate modele pentreu "benefactorii" din Braşov, Sibiu etc. Astfel, simţindu-i mereu
alături de el şi de intenţiile sale - şi încă într-un mod foa1te concret - el s-a putut mobiliza pen
tru înfăptuirea a ceea ce alţii doreau şi . . . subvenţionau. Pe acest substrat şi-a dezvoltat el ca
l ităţile naturale, şi şi-a cultivat bunele intenţii şi educaţia moral-patriotică. Cât de grele erau
totuşi codiţii le în care îşi desfăşura el activitatea, ne-o dovedeşte scăderea, cu timpul, a debor
dantului său entuziasm din deceniul 6 al secolului al XIX-lea. Vom vedea că, după 6 ani de
eşecuri în a recupera banii de la pictorul Sălăgeanu, uzurâ păgubitoare pentru capacitatea de
rezistenţă în faţa adversităţilor străine, vor apărea dezacorduri, nemărturisite, chiar cu
"Măritul Patron" Andrei Şaguna. Episcopul nu accepta colaborarea, la pictarea tâmplei bi
sericii din Vâlcele, nici a lui Ioniţă din Braşov, nici a lui Ioan Constande8 din Sibiu, ca
înlocuitori ai lui lsidor Sălăgeanu, aşa cum ar fi dorit, în ultimă instanţă, Ioan Moga.
Avem motive serioase (însemnări autografe despre pictarea bisericii din Sebeş) să
credem că Andrei Şaguna, prin acest refuz, veghea doar la "calitatea" lucrărilor, deşi nu am
reuşit să aflăm cine-i garantase Episcopului însuşirile artistice ale lui Isidor Sălăgeanu. Dar
Ioan Moga nu-şi putea permite, în acele condiţii, supralicitarea unor garanţii artistice (la care
veghea totuşi, vezi doc. I l ) şi, în acelaşi timp, încadrarea în termenele impuse de donatori.
Scrisorile protopopului către episcop vor fi din ce în ce mai . . . oficiale şi mai scurte.
Am greşi, de asemenea, dacă nu am sublinia că însuşirile fundamentale ale perso
nalităţii lui Ioan Moga lipseau multor diriguitori ai comunităţilor româneşti săteşti la acea
dată: subliniem, mai ales, perseverenţa în a finaliza proiecte, care, într-adevăr, ca orice nou
tate, a produs derută, căutări sau adevărate şocuri . Căci "proiectele" românilor deveniseră
realizabile şi se generalizaseră abia dt..pâ revoluţia paşoptistă, în noile condiţii politice ş i
materiale î n care s e dezvolta totuşi, societatea românească. Este bine d e ştiut c ă î n întreaga
Transilvanie, după ce devenise evident că prin forţa alll1 elor nimic nu se mai putea cuceri în
acel moment, români i şi-au mod; ficat maniera de lupta pentru binele naţiei; au cultivat cu
convingere, fie şi pe o arie restrâns!\, aspiraţia spre învăţătura, spre cultură, spre progres. Ca
o premisă a unor realizări în aceste domenii, ei au făcut donaţii, substanţiale sau mai mowww.cimec.ro / www.mncr.ro
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deste, pentru edificarea instituţiilor de care aveau nevoie, de biserici şi şcoli9.
În aceste împrejurări, şi în cadrul acestui adevărat program, patronat de Andrei
Şaguna, se desflişoară şi episodul de care ne vom ocupa mai jos.
Ne propunem să publicăm câteva documente din arhiva invocată mai sus; ele însele
vor vorbi despre realităţile acelui moment, noi intervenind cu un scurt comentariu care ni se
pare indispensabil înţelegerii "firului evenimentelor" pe care-I urmărim.
Pregătirea lui Ioan Moga, a populaţiei locale şi a vile::;':1turiştilor de la Băile Vâlcele
pentru mica, dar adevărata "b!\t!Uie" pe care o vom releva mai jos, a început, şi a fost ali
mentată, de . . . obstacolele de tot felul pa care autorităţile civile le puneau în calea românilor,
când aceştia se "încăpăţânau" să mai creadă - provocând destinul neprielnic - în promisiunile
Constituţiei din 4 martie 1 850. Vom exemplifica printr-un dosar din anul 1 85 1 (Doc. 1 ,2,3)
care se referă la constituirea şcolii din Arp!ltac şi un document din anul 1 857 care se referă
la dreptul românilor, "cu contractu-n mânli", de a avea o . . . progadie (Doc.4).
Nu este o întâmplare dacă unul din primele documente invocate în intervenţia noas
tră este asociat Prinţului M iloş Obrenovici, mare ctitor la Vâlcele, încă din deceniul 5 al se
colului al XIX-lea. După revoluţia din 1 848- 1 849, Miloş Obrenovici rămâne alături de
vâlceni şi se va angaja, în continuare, în rezolvarea unor incurcături băneşti care nu erau nu
tocmai rare în primii ani de după revoluţie (Doc.5,6).
Dar cel mai impresionant fapt este că lui i se vor alătura, la m ij locul deceniului al
6-lea, şi alţi "creştini evlavioşi", care vor dona bani pentru relizarea noii tâmple a bisericii din
Vâlcele. În acel moment, tâmpla bisericii era "numai proforma şi aceia ( . . . ) cu totul slabă".
Pentru realizarea ei se încheie în anul 1 856 un contract cu "scobitoru în lemn" Androne
Andronic din Braşov i O (Doc. 7, 8). În luna martie a anului 1 857, Ioan Moga este în măsura
sa trimita o copie a listei în care erau consemnati cei 1 2 7 donatori pentru realizarea numitei
tâmple (Doc. 9).
Documentele ulterioare, nu puţine la număr şi fiecare deosebit de interesante în felul lor,
sunt produse de starea confl ictuală pe care o provoaca. lsidor Sălăgeanu, arvunit pentru pictarea
tâmplei, pentru di el nu-şi respecta niciodată promisiunile, nici la Vâlcele şi nici la Dobra (Doc.
1 0). La insistenţele l ui Ioan Moga, Andrei Şaguna recurge la sprij inul Consulatului austriac de la
Bucureşti pentru a-1 câuta "în Ţarâ" pe pictorul-fugar. Dar nici în anul 1 859 (Doc. I l ) şi nici mai
târziu, culpabilul-artist nu-şi va achita obligaţiile (Doc. 1 2). În acelaşi an "K . K. Agenzie und
General Consulat ftlr die Walachei" îl descopera în Muntenia, fapt care nu risipeşte, şi se va vedea
câ pe bunâ dreptate, îndoieli le Consistoriului sibian 1 1 .
Iar in zonâ - ş i în acest domeniu necazurile s e ţineau lanţ - Ioan Moga este implicat
foarte activ în rezolvarea "cazului" bisericii, şi mai ales al turnului ei, din satul Aita Mare,
caz care, şi el nu se putea rezolva flir!\ sprijinul celor "din Ţară" (Doc. 1 3 , 1 4).
În anul 1 860, aceeaş i instituţie consulară, şi la repetatele insistenţe ale aceluiaşi
Andrei Şaguna {provocat de Ioan Moga), cu o masura extremă, îl obligă pe Isidor Sălageanu
- atunci "fotograf" la Craiova (dar "nelegai", pentru că nu se regăseşte in evidenţa artiştilor
şi meseriaşilor din acel oraş) - sii subscrie un Protocol-angajament, care ... n ici el nu va fi
respectat 1 2 .
În anul 1 863, controversa mai dăinuie incă. Ioan Moga, deşi d ii vădite semne de
oboseala, va continua în încercarea de a recupera banii daţi în avans cu atâţia ani în urma lui
Sliliigeanu, macar pentru acoperirea altor necesităţi ale numitei biserici (Doc. 1 5).
O bine justificată mirare, credem, ne produce faptul cii pentru acea lucrare compro
misa - p ictarea tâmplei bisericii din Vâlcele - nu a fost miicar contactat pictorul "bucureştean"
Constantin Lecca. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât protopopul Ioan Tipeiu, în cadrul tratawww.cimec.ro / www.mncr.ro
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tivelor pe care le ducea cu numitul artist pentru pictarea "podişorului" biserici i mogaiane din
Sebeş, unul din răspunsurile pe care le primeşte de la renumitul C. Lecca vine tocmai din
Vâlcele, unde era la băi l 3 . Dar el cerea pentru lucrarea de la Sebeş

2000 fl.

v. a. şi încă şi

schimbarea banilor de hârtie în bani de argint sau aur, ceea ce vâlcelenii, sigur, nu-şi puteau
permite.
De-a lungul anilor, sumara literatură care se referă la acest sat, ocupându-se mai ales
de staţiunea balneară, a reţinut că la Vâlcele există o biserică al cărei ctitor este "Miloş
Teodorovici l 4 Obrenovici din Serbia, în care se păstrează portretul prinţului în ulei" l 5 .
Noi ne-am propus s ă destinăm "neuitArii" şi alte detali i care a u meritul d e a arăta o
parte din truda, bucuria, decepţiile şi nădejdile pe care OAMENI I locului şi ai epocii le-au
trăit odată cu naşterea şi creşterea acestei lucrări închinate lui Dumnezeu şi neamului 1 6.

NOTE
1.

Toate documentele invocate aici, dacă nu poartA o altă menţiune, provin din acest fond.
Sunt grafiate cu alfabet de tranziţie, dar şi cu alfabet latin şi ortografie mai mult (Doc. 3), sau mai
puţin (Doc. 1 6) maghiarizată.
1 .2 . Ioan Moga este autorul lor, sau doar "copiat", el păstrând in arhiva protopopiatului toate originalele
(vezi contractul cu Andrei Andronic sau scrisoare lui Irimie Neagovici din Aita Mare).
2. Enciclopedia română ( . . . ) de C. Diaconovich. I. - Sibiu, 1 898, p. 270.
3. Mircea Păcurariu - Istoria bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramweş pânii
în anul 1 918, Cluj-Napoca, 1 992, p. 369.
4. Dicţionar de sociologie, Bucureşti, 1 993, p. 273 .
5. Ioan Moga adaugă unei corespondenţe oficiale un bileţel in care scrie: "Arhiepiscopul unitu Suluţu
din B laju s-au lăsat de Băile noastre, nu să mai aşteaptă aicea, cvartirul dânsului s-au ocupatu de alţii,
însă Murăşanu din Braşov are a plăti câte zile au stat sălaşul golu" Doc. 553/1 857.
6. Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ardealului Sibiu: "Protocolul poruncilor" din Boroşncul Mic. Ms. 89.
7. Ioan Uicătuşu - Identitate şi cultură la românii din secuime, Cluj-Napoca, 1 995, passim.
8. Ioan Constande, cândva desenator al litografiilor lui Asachi, Horea, Cloşca şi Crişan, avea "handica
pul'' că provenea dintr-o şcoală prea ... "academică" şi nici simpatizanţii săi nu garantau că "lucrul dân
sului (ar fi corespunzător n.n.), aicea să cere meşteşugul vizantic!" Poate din cauza acestei "margina
lizări", Ioan Constande trece de la ortodoxie la uniaţie. Ve7.i şi Gheorghe Cosma, Pictura istorică
românească, Bucureşti, 1 986, p. 4 1 .
9. Fond ;'Inventare", 1 855- 1 872.
1 0. Vezi şi Candid C. Muşlea, Biserica Sfântului Nicolae din Scheii Braşovului, voi. Il, Braşov, 1 945,
p. 287. Aici este reprodusă şi o ramă sculptată de dascălul braşovean care, în anul 1 882, devine mem
bru al Casinei Române.
I l . "Aghenlia c. r. din Bucureşti răspunde la Nr. Conz. 1 042/858 că au aflat pre Pictorul Sălăgeanu şi
că acesta a zisu că se va îndrepta el de-a dreptul cătră Ecselenţa sa cu rugăminte in privinţa pretensiei
comunelor noastre Elopatak şi Dobra.
Rtio 4/6 - 859
Să se scrie că Scaunul episcopesc rămâne pre lângă recvisiţia ca şi aşea să se îndatorească Sălăgeanu
ear a mulţumi obştele numite, sau a veni in persoană spre a se impăciui cu acelea". Doc. 488, 1 859.
1 2 . Acest Protocol, şi altele s imi lare vor fi publicate într-o comunicare care priveşte pictarea bisericii din Dobra.
1 3 . Doc. 7 1 8, 1 860. Face obiectul unei alte interven�ii.
1 4. Biserica din Vâlcele, iată, ·nu intâmplitor, are hramul Teodor Stratilat.
1 5 . O. D. Apostol, Contribuţiuni statistice demografice şi note istorica-medicale pentru o monografie
a comunei Vâlcele, jud. Trei Scaune. Extras, Cluj : Ti p Cartea Românească, 1 928,p. 8 .
1 6. Pentru alte "încurajări" şi "ode" de la săceleni, paloşeni şi preoţii din protopopiatul Nocrich, vezi
Saeculum. Sibiu, T (TIT), 1 995, nr. 1 -2 ( 1 0), p. 72-73.
1.1.
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ANEXE
1.

iunie 30. Parohul Gheorghe Cioflec din Vâlcele (A1pătac), Ioan Axente Gociman şi
Gheorghe Olariu, jurat bisericesc, cer Conzistoriului sibian să intervină pentru a li se reda
dreptul de a-şi ridica şcoală în sat, conform necesităţilor obştii, aprobări/ar anterioare şi
ideii de egalitate între con/ocuitori, drept pe care îl sabotează Beldi Grigore şi căpitanul cer
cual din Sfântu Gheorghe, lstvan Kovats.
1 85 1

PREA LUMINT ŞI SFÂNT CONZISTORIUM

!

Prea bine va fi cunoscut luminatului şi Onoratului Conzistorium lipsa de şcoale în
satele noastre până acuma, cum că în parohiile noastre nici şcoală, nici loc de casă de şcoală
şi păntru locuinţa dascălului şi cantorului nu avem. Drept aceia încli în anul trecut, în privinţa
aceasta Domnul protopopul locului Ioan Moga, cu rugare au cerut de la onoratul Cs. C., Sub
Comisariat de subcerc, ca să binevoiască a rândui un astfăli de loc. După care cerere Prea
Onoratul Cs. C., Sub Comisariat de subcerc au binevoit a porunci deregătoarelor săteşti ca să
caute şi să ne măsure loc. După care poruncă dereglltoarele satului nostru au căutat şi aflând
ne-au numit un loc ne ocupat, nefolosit de nimenea, care au fost tot baltă unde să aduna apa
din ploi, în sat, ai!Hurea cu drum despre uliţă. Iară despre ceia parte înnapoi cu o pustă de I l
şighiuţe* de câte 5 coţi fieşte care şighiuţă la 1 1 gazele, care pustă asămănea ţine apă şi prea
rar poate prăşi căte puţine verze. Aşea dregătoarele satului au socotit că lângă balto numită
să mai adauge câte puţin şi din căpătâiele acelor ş ighiuţe care răspund la zisa baltă, fără de
n ice o pagubă simţită şi că tocma dacă n-ar voi stăpâni<i> acelor ş ighiuţe a Iasa în dar după
preţuire, să li să pll\tească.
Aceasta s-au lăcut prin dercgl\toarele sl\teşti cunoscute sus numitului Cs. C., Sub
Comisariat, care au cunoscut de bine propunerea lor, după cum ne-au şi provocat sub dto. 1 6
novemb. anul trecut 850. Nr. 428 1 ş i 43 1 5, c a spre clâdirea încăperilor trebuincioase de
şcoală, de materie să ne grijim de cu iarnă, că în primâvarâ să ne putem apuca de clădit; care
ordinăciuni le adăogăm aicea în copie sub A. B .
Noi, în urma acestora am cumparat lemnele de brad inel!. din iarnă şi c u mare oste
nealâ şi cheltuiala aducându-Ie de departe le-am pus pre locul numit, dari\ n-am făcut nice o
clădire el\ Domnul Beldi Gegely, din neiubirea ce o are spre noi, au arătat înaintea Domnului
Cs. C. Căpitan Kovats al acestui cerc din S. Sz Gyorgy, cum că noi cu puterea, fără ştirea
nimănui am fi ocupat locul numit, după care Domnul Cs. C. Căpitan Kovacs ne-au şi oprit ca
nice pe balta mai sus numită, carea oameni<i> noştri au umplut-o cu pământ şi carea din veci
nice o dată până astăzi n-au fost cuprinsă de nimenea, nici îngrădit!\, nici folosită să nu facem
zisăle încăperi, ci să căutăm afarâ din sat. Noi altul nici în sat, nice afară din sat loc făr<ă>
stăpân nu aflăm, si nice nu ne dă nimenea, şi lemnele noastre scumpe putrezesc pă locul numit
aduse şi puse.
Cu obidă ne rugăm de prea Luminatul Conzistorium ca să binevoiţi a luoa in seamă
şi cheltuiala noastră şi ca să avem şi noi şco<a>lâ ca fiii şi fi<i>cele noastre să nu rămâie în
linia dobitoacelor celor necuvântătoare (subliniat de Andrei Şaguna, ca şi mai jos), cererea
noastrli a o mijloci unde să va cuveni spre a câştiga s lobozenie a ne face şcoala pre locul
•

Fâşie 7ngustă. La Ştefan Paşca, Glosar dialectic, Bucureşti, 1 928, p.53. apare seghie.
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numit ori a ne rândui o comisie ne interesată /s. n./ care sa vadă cu ochii oare fi-va undeva
alt loc rara de scăderea cuiva ca acesta ? Şi ca daca uni<i> din gazdele cu şighiuţele lor cele
de câte 5 coţi de late, întltrâtaţi de neiubitori de fericirea noastra, (s. n.) nu vor lasa spre mai
buna înlesnire câte puţin rara nice o pagubă a lor din căpătaiele şighiuţilor lor, să binevoiască
a preţui partea acelora şi apoi din venitul satului sa li sa plăteasclt la aceia care n-ar voi (ca
sânt din gazdele şighiutelor şi români şi aceia voesc) ca să putem clădi: că almintrilea pentru
ca sâ nu putrezeascâ lemnele de tot să fim şi cu aceia de tot de pagubă vom fi siliţi a le vinde
- şi vom rămâne noi iară, numai cum am fost, cu toată Egalitatea /s. n./ - când locuitori/lor/
dimpreună cu noi unguri, reformaţi mai puţin număroşi (sub!. A. Ş.), pe lângă curţile şi
încaperile cele cu îndemână, pentru Popă, Diac şi Şcoala, mai nainte li s-au rupt dintr-al sat
ului fonduri Întinse de arat şi de coasă şi încă şi pădure pă sama Bisericilor; - Apoi noi cei

mai numeroşi, in loc de-a avea şi noi, nu avem (: afară de locul unde şade preotul curtea
numai ca la o văduvă săracă (?):) (sub!. A. Ş.), nice loc unde sa ne ţinem pre dascăl ori can
tor, necum de şcoala. Aşteptând de la Prealuminatul şi Sffint Conzistoriu Ep<i>scopesc o
grabnică îndreptare în privinţa mai sus scrisă ca sa nu ne pagubim şi de lemnele zise.
Am rămas ai Prea Luminatului şi Onoratulu<i> Conzistorium umilite slugi ş i fii
sufleteşti
+ Ioan Axente Gocimanu în Arpătac
+ Gheorghe Oleriu Jurat Bisăricesc
sub numel<e> a întregii obşti
În Arpătac, 30 iunie 1 85 1
După pofta obşti<i> s-au scris prin m ine Gheorghe Cioflec mp.
parohul locului
Arh. Mitr. Ard. Doc., 326, 1 8 5 1 .

2.

1850 noiembrie 16. Georg H. Ghidiu, adjunct la K. K. Komisariat de sub cerc la A ita Mare,
scrie parohilor ortodocşi din Ariuşd (sat aparţinător azi la Vâlcele) şi Vâlcele că şi-a însuşit
aprobarea dregătorilor săteşti din numitele comune pentru locul de şcoală românească, reco
mandând şi urgentarea lucrărilor de construcţie a unei şcoli "cu două case ".
Kopia N=428 l /43 1 5

K . K . Komissariat de
Sub tserk la Nagy Aita /Aita Mare/

KATRA PAROCHUL NE UNIT DIN ARIUŞD ŞI ARPATAC.
N. Aita în 16 Noiembrie 850
Dupa înştiinţarea aista facuta dela Deregetor din Ariusdi şi Arpatac, la Porunka de
aitsa data pentru kasze dee lok Scoala la locuitori Romani de akolo: fu atsezta loc aretat ş i
meszurat, pentru atsaszta. S e fatse d e Stire k a sze tsertsetezi p e lakuitori d i n Ariusd Sze Sze
Sfatuj aszka in tse kip Sza Sze zideaska atsaszta Scoala. Si Szasza adune materiile tzele tre
buintsoasze pentru atsaszta, kit la primavara viitoare Sze Sze poate zidi. Scoala Sze fie en doa
partzi, adeka doaa kasze pentru Skoala.
Georg H. Ghidiu m . p .
adjunt
Arh. Mitr. Ard. Doc. 326, 1 85 1 .
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3.
1851 iulie 9 . Protopopul Ioan Moga din Vâlcele scrie episcopului Andrei Şaguna o scrisoare
însoţitoare a "întâmpinării " locuitorilor din Vâlcele în privinţa obstacolelor pe care le pun
proprietarul Beldi Gherghey şi vicecomisarul din Sfântul Gheorghe, Jstvan Kovacs, ridicării
şcolii româneşti din acel sat.
N=24.85 1
INNALT PREA LUMINATE SI PREA OSFINTITE DOAMNE DOAMNE EPISCOAPE
AL MIEU MILOSTIVU PATROON ! !
După cum te vei m ilostivi înalt Mllria ta a cunoaşte din aicea adăogatele aduză, că
obştea noastră greco-răsăriteană din satul Arpătac, căpătând un locu de şcoală prin Onoratul
Comisariatu de subcerc, şi tot deodată aceia diregătorie au şi poruncitu a să găti cu materia
că să o poată zidi, cum au fost astă primăvară, însă obştea mai mult după sfaturile noastre au
şi adunatu materie, şi au voit a o şi ridica în vremea sus numită, dară iată că au păşitu la mijloc
în contra acestui sfântu scopu cu toată puterea tru-ă de a <a>vea cevaşi dreptu D. Beldi Gergei
fostul mai nainte proprietariu a numitului satu, însă numai curat din pizmă ce totdeauna au

avut-o asupră-ne şi o are până astăzi aceia, ca noi romanii să nu putem înainta cu tinerimea
noastră întru învăţătură /s . n./, sau înţelesu în privinţa aceasta cu ( . . .) Comisar al locului D.
Kovacs Istvan din Sepsi Szent Gyorgy, care asemenea ne pofteşte binele ls. n./, ca să ne
oprească de la zidirea şcoalei şi ne-au opritu cu graba în faţa locului Arpătac fiind, ca nici
decum să nu zidească obştea şcolar!l pre locul acela, şi altul nu ne-au dat, măcar datoria i-ar
fi .fost, ba şi legile încă il îndatorează /s. n./, aşa stăm pe locu opriţi, nu putem zidi nimica,
materia începe a să strica/şi/ a să risipi de unii şi de alţii.
Cu plecăciune viu din parte-m<i> a ruga graţia înaltu Mării tale a te îndura a mijloci
la înaltele locuri slobozenia pentru zidirea şcoalei aceliaşi, că almintrilea lemnele de bradu s!l
vor putrăzii nezrnintitu şi bieata noastră obşte ar pllţii mare pagublt
Cu acestea am rămas s!lrutând binecuvântătoarele mânii Arhiereşti, şi totdeuna cel
mai subordinatu,
Al Înaltu Prea Osfinţitu Mării tale
Umilitu servu
Ioan Moga m. p.
Protopopul Hidvegului.

Eliopatac, 9 iulie 1 85 1 .

Arh. M itr. Ard. Doc. 326, 1 85 1
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4.
1857 iunie 1 9. Protopopul Ioan Moga din Vâlcele scrie episcopului Andrei Şaguna despre
faptul că dregătoria cercuală din Sfântu Gheorghe a luat de la românii din Chilieni cheia
progăzii, la care au acces printr-un contract, interzicându-le să mai calce in acel spaţiu, pe
care /-au lăsat in exclusivitate reformaţilor unguri.
Ad Nr. 6 1 . 857

ECSELENTIA TA PREA SFINŢITE DOAMNE EPISCOAPE
AL MIEU MILOSTIV PATRONU! !
În legătură cu relaţia acestui Scaonu Protopopescu din 9 iunie a.c. nr. 6 1 vin cu
plecăciune a face cunoscutu Ecselenţii tale, precum ci. r. pretură de cercu din Sentgeorgiu,
precum şi mai târziu au fost partizana reformaţilor aşa şi ac·um, căci au ieşitu mai alaltăieri
un amploiatu de acolo în faţa locului la Killyeni şi au luat cu puterea de la creştini<i> noştri
cheia Progadi i şi au dat-o judelui satului spre păstrare, zicându-le creştinilor noştri că ei nu
mai au treabă acolo, iară reformaţilor li s-au datu voie ca peste progadia pomenită să umble
la Biserică. Însă nici o judecată nu s-au ţinutu în privinţa aceasta ci numai sâlnicie s-aufăcu
tu. Aşa dară creştini<i> noştri cu contractul în mână să văd fără de cale neindreptăţiţi
/s.n./din partea Ci. R. Preture de Cercul din Sepsi Sentgeorgiu, care nu priveşte la înţelesul
contractului ce să află în mâna creştinilor noştri, ci numai la plăceria şi interesul refor
maţiloru.
Dreptu aceia cu plecăciune rogu graţia Ecselenţii tale că părinteşte să te înduri a
arăta această silă la cuviincioasele locuri, că altmintrilea creştini <i> noştri din Killyeni cu
contractu legiuitu în mână vor perde dreptil loru negreşitu.
Care Bră întîrziere mcându cunoscutu, am r!lmas / .. ./
loann Moga / .. ./
Eleopatac, 1 9 iulie 1 857
Pe versoul scrisorii, rezoluţia autograB Andrei Şaguna din 27 iunie 1 857: "Să se
facă arătare la guvern cu aceia c!l deşi cauza se ţine de judecătorie, totuşi, de vreme ce s-au
pertractat pe calea politică, aşea şi Se. Episcopesc pe calea politică se roagă ca să se nim
icească hotărârea acea; şi progadia, de împreunll cu cheia, să se reîntoarcă obştei noastre".
Arh . Mitr. Ard. Doc. 553, 1 857.

5.

1852 iulie 24. Protopopul Ioan Moga ciin Vâlcele trimite episcopului A ndrei Şaguna o
scrisoare însoţitoare copiei celei expediate de Miloş Obrenovici din Bucureşti (vezi Doc. 6),
privind zidirea şcolii şi caselor din Vâlcele. În încheiere îşi manifestă o caldă recunoştinţă
pentru demersurile episcopului fn interesul clerului ortodox.
www.cimec.ro / www.mncr.ro
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Excelenţia ta
Prea luminate şi Prea Sfinţite Doamne
Episcoape al mieu Milostivu Patron ! ! !
Cu cea mai adâncă plecăciune viu a face cunoscut Excelenţii voastre că în privinţa
scoaterii banilor de la D. Hagi Gidiu /sic/ pentru şcoala şi casa Parohială de la Eleopatac, s
au milostivitu înnălţatul Prinţipe Miloşu a face o dispoziţie după cum se poate cunoşte din
aicea cu plecăciune alăturata copie pre carea astăzi la mai jos însămnata zii am primit-o.
Care făcând-o cunoscutu am rămas sarutându binecuvântătoarele mâini Arhiereşti.
Mai încolo din inima curată poftescu de la Milostivu Dumnezău ca înaintarea
Exelenţii voastre la rangul de Exelenţie şi altele, la mulţi fericiţi ani să-I purtaţi slinătoşi,
blagoslovând atot puternicul Dzeu Înaintarea Exelenţii voastre, carea aduce fericirea neamu
lui nostru încă şi încă şi mai nainte. ( 1 6)
Al Exelenţii Voastre
umilitu servu
Ioann Moga
protopopul Hidvcgului
Eleopatac, 24 iulie 1 852.

Arh. Mitr. Ard. Doc. 867, 1 852.

6.

mai 31. Prinţul Miloş Obrenovici scrie din Bucureşti protopopului Ioan Moga din
Vâlcele că a numit pe Teohar Zanli (sic) din Braşov ca responsabil cu recuperarea banilor
de la vechiul "mandatat ", "pentru zidirea şcolii şi caselor după planul şi contracturile
încheiate în anul /850 "
1852

·

SFINŢIA VOASTRĂ !
Cu mare mâhnire am înţelesu din cinstita Dumneavoastră scrisoare din 1 7 mai a. c.
că domnul Hagi Ghidru /sic/ nu au ftlcu nici o urmare datoriiloru impusă lui, din care pricină
au şi rămas lucru cum l-am lăsat. De aceia astăzi vâ înştiinţezu că am orânduit pe dumnealui
domnul Teohari Zanli din Braşov, vechilu, în locul mieu, cu îndeplină putere, după cum se
vede din / .. ./ ce se află în mâinile sale, ca să mij locească din toate puterile atâta prin calea
legi<i>, ori cum va găsi-o mai bine, a scoate banii aceştia de la numitul netrebnicu şi a urma
apoi în lucrare şi zidirea şcolii şi casăloru după p lanul şi contracturile încheiate în anul 1 850,
unde rog şi pe Sf. Voastră a vli uni cu pomenitul domn Zanli, şi prin celea mai aspre măsuri
judecătoreşti a străznicii pâ acest H . Ghidru a înapoia banii fiind şi păcat a sfeterisi bani
hotărţi pentru obştesculfolos şi pentru sdraci ls. n.l. Nll.dăjduiesc că prin unitele a două aspră
www.cimec.ro / www.mncr.ro
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sâlinţă veţi dobândi scopul expus, şi veti bucura cu o înştiinţare bucurătoare pă al sfintii voas
tre.
Bucureşti, mai 3 1 . 852.

binevoitoriu
prinţul Miloş Obrenovici.
Arh. Mitr. Ard. Doc. 867.852

7.

1850 iulie 1 7. Protopopul Ioan Moga din Vâlcele trimite contractul cu meşterul Androne
Andronic din Braşov care urma să "sculpteze " tâmp/a bisericii din sat. fiind plătit din dona
ţiile vilegiaturiştilor de la băile din localitate.
Arh. Mitr. Ard. 687, 1 856

8.

1856 iulie 10. Androne Andronic, dascăl ş i scu/pfor din Braşov, ş i G. G . Ioan, "chezaş
răspunzător ", iscăleşte un angajament-contract pentru realizarea tâmplei bisericii din
Vâlcele conform planurilor aprobate de donatori.

CONTRACTU
Prin care se face cunoscutu că supt iscălitul mai în jos cu dumnealoru făcâtori i de
bine, cari numai din râvnă sufletească au doritu să să facă Tâmpla Sf. Bisericii ortodocsă din
satul Eleopatac, asămânată cu modelul sau planul ce s-au încheiatu osăbitu, şi care s-au iscă
litu de către unii din dumnealoru. Însă această Tâmplă am să o facu numai din lemn curatu şi
sânătos cu patru Icoane Împărăteşti în tocu loru, iară celealalte potrivitu şi asemenatu cu mo
delul. - Pentru care învoindu-ne despre pr·�tul sau hotlirât a mi se plăti sfanţih una mie cinci
sute Nr= 1 500, care bani s-au şi răspuns în primirea chizaşului mieu răspunzătoriu, care mai
în jos să şi iscăleşte. Iară mie acum înainte mi s-au dat sfanţih cinci sute Nr=500. - Dreptu
aceia mă îndatorezu a lucra şi a desâvârşi această Tâmplă fără de cel mai mic cusuru pe care
să o şi aşezu în biserecă la locul ei, până la martie 25 anul viitoriu.
Şi spre credinţă am iscălitu însumi,

Eleopatac, 1 O iulie 1 856.

Andronicu Androne m.p.
dascâl şi scobitoriu.
G. G. Ioan m.p.
chizaşiu răspunzătoriu.

www.cimec.ro / www.mncr.ro

DOCUMENTE ARHJVISTICE SIBIENE ( 1 850- 1 870) ...

1 75

9.

1857 martie 4. Protopopul loan Moga din Vâlcele trimite episcopului A ndrei Şaguna o copie
a listei cu donatori din Moldova, Muntenia, Transilvania şi din afara ţărilor române de la
care s-au adunat " 1507. 314 sfanţih" pentru realizarea tâmplei de la biserica din satul său. În
scrisoarea însoţitoare roagă episcopul să vină la Vâlcele să sfinţească tâmpla înainte de
Sf Paşti.
N=25 1 857

ECSELENŢIE !
Cu plecăciune se aşterne aicea adl!.ugatu copia colectei ca s-au fostu fâcutu aicea la
Eleopatac în vara trecută a anului 856 pentru Tâmpla la această Sfăntă Biserică. Ar fi fost
bine ca mai nainte să o fi aşternută spre Graţioza Revizie Arhierească, însă numai astăzi la 4
martie 1 857 am pututu si!. ne socotim cu domnul neguţătoriu Gheorghi Ioan de la Braşovu,
carele este casieru banilor Tâmplei, însărcinatu de domnul Godinu şi alţi boeri, din care te vei
îndura Ecselenţia ta lămuritu a cunoaşte că câtă sumă s-au strâns şi ce mai trece peste suma
şi preţul Tâmplii de 1 500 sfanţih în sus, adecă trecu numai 7 sfanţih şi şi aceia să află la
D. Gheorghie Ioan, fiindcă doi negustori de la Braşovu au isc1\litu în colecta. amândoi 1 2
sfanţih ş i nu mi-au dat mie aicea la Eleopatac, ca. n-or avut la dânşi<i> bani, c i i-au dat dum
nealui chizaşului Gheorghe Ioan în Braşovu.
Pentru cele patru S<finte> Icoane Împăr1\teşti, numai la vara viitoare vrând
milostivul Dzău să va putea aduna cevaşi mila. Mai încolo, fiindcă pre B lagoveştenii este ter
minul să să aşeze Tâmpla în S<fănta> B iserecli, cu plecată mătanie mă rog Ecselenţii tale ca
părinteşte să te înduri a ne împărtăşi B inecuvântarea Arhierească spre a putea savârşi la aceia
Tâmplă nouă când să v-a aşeza sfiinţirea apei cei m1ci, ca să nu fimu lipsiţi pre Sfintele Paşti
şi alte Luminate Sărbători de Dumnezeiască slujbă, pre care o aşteaptă creştinii noştri cu cea
mai mare evlavie şi smerenie.
Pre lângă care am rAmas / .. ./

Ioan Moga m.p.
protopop şi assesoriu consist<orial>.
Eleopatac, 4 martie 1 857.
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Colecta
Pentru benefacţiile de la creştini(i) noştri adunate în vara anului 856, pre sama

ridicării unei timple noaă la Sf(ân)ta Biserecă a Eleopatacului /: prin părintele protopop Ioann
Moga strînsă:/
Numele benefactorilor

sfanţih

Numele benefactorilor

D. Manciu Nicolae

14

D. Mihalache Nica

" Sărdariu Greceanu

14

" Ghiţă Dobranu

14

" Zaharie Carcalechi

14

" Mihail Panu

45

"

Antonu Popescu Godin 48

sfanţih
28

" Nicolae lurcu

6

" Ioan Petrescu

14

" Sora Costandinu

4

" Ioan Boambănu

14

" Andreiu Panovici

28

" Mihai Poposoli

6

" Hagi Vasi le Frigător

15

" Cost:H.G.Vulpescu

6

" Ioan Nică

4

" Toma Niculai Pecea

14

" Vasilie Costandin

6

" Toader Comanovici

14

" Cocoana N.N.

2

" Vasilie Vasiliu

14

" Teodor Vasilie

9

" Ioan Frate Spuzanu

14

" Costandin Manolescu

6

" Doftor Bacanu

6

•'

" Ioan Ioanidi
" Costandin

C./ucoana/

5
14
3

14

" Nicolae Nicolau

" Catrina Ecsarhu

28

" Răducan Simonidi

" Maria Eronim

14

" Ioan Manolescu

" Irina Aron

14

" I l ie Moisă Costandin

" Efrosina Stam

48

" Petcu N icolau

14

15

" Paharnic Dimit/rie/

28

Mariţa Dobriceanca

D. Popa Apostol Pan

" Baron/ .1

20
7
6

..

28

P. V./ . . ./

14

"

Gheorghe Porumbariu

28

"

Ioan Porumbariu

28

"

Iordache Davidu

15

" Mihail Mimi

14

18

" Costache Bratu

1 5-

" Gheorghe G. Ioan
" Ioan Hagi Ilie

9

" Hagi Teodor Gheorghiade 1
" Costandin Căscariu
" Costache Panajotu

10
6

"

" Gheorghe Stoica
" Ilie Engheli

3
6

" Mihail Sustadia

10

" Ioan Porumbariu Compa

84

D . Serd/ar/ Costache Costandin

7

6

" Dimitrie lancovici

6

3
9

" Nicolae Nedelcovici

6

" Atanasie Ioan

6

" Gheorghe Marcovici

" Niculae Orghidan

3
3

" Palcovnicu Stoica

3

" Eftim N. D. Petezan

14

Suma

50 1

" Tiţă SiUişteanu
"

Vasilie Dumitru

" Bratu Costandin
" Costache Cacogiu

"

Banoi Bogdanu

" Dincă lacobovici
" Nicolae Mihail
" Anica Dilţanu
O. Manole Zlatcu
Suma

12

" Manole Burbea

" Gheorghe D. Zaharie

6
14
6
524
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Numele benefactorilor

sfanţih

O. Nicolae Antonescu

14

" Raducan Codin Craiov.

1 77

...

Numele benefactorilor

9

sfanţih

O. Urs Ghilă

3

" Gheorghe Costandin

6

" Vasi l ie Hristu

14

" Rudolf Orghidan

6

" Nicolae Teclu

6

" Dimitrie Dămian

3

" Ioan Bozocea

6

" Costandin 1. Pascu

6

" Anton Mărgăritu

3

" Lazar Gherasim

9

folosul la 1 8#
schimbînd 1 :/2
O. Andrei D an i lofu

" /?/Cemetescu

10
8

" Anastasă Petru

9

7

" alt strein N.N.

9

" Elena H. Prohniadu

3

C/ucoana/ Maria H.

" Nicolae Dani lopolu

30

" Iancu Căt�nescu
" Costache Carabelea

" Iordan 5#

70

" Anastasă Cozma

9

O. Ioan Ghenoiu

3

" Gheorghe Ioanidi

6

" Ioan Popovici

9

" Ioan Florian

3

" Alexandru H. Pavel

" Stan B lebea

6

suma

" Ioan Leca

15

" Iosif Zaharie

6

" Gheorghe Orghidan

9

" Iancu Scarlatu

3

" Matache Ioan

3

" lanchc Polozu

28

524

" Ioan G, Ioan

14

50 1

" Hagi Sotiru Petrovici

6

334

" Hristea Orghidan

6

148

" Marghiola Tărtăş

3

Cocoana 1. Efimia

3

" Tănase A liatu

14

" Costache Poenariu

14

" Anastase 1. Sofroni

9

" Elena Zoiţa

3

" Nicolae Voinescu
Mătachie

10

3
-3/4

" Vasi le Parzofu
" Gheorghe Ioan Zah. Iordache
" M irkă Fluşturan
suma

3/4, adecă sfanţih 1 507 3/4

Această sumă s-au adunatu prin mine

Ioann Moga,
protopop şi asesor consist/orial/.

10

folosul la 5 sfanţich
" Costi Bcglazoglu

1 507

3

" Costache A. Popovici

O. Dimitrie Caracaş

Total

-3/4

6

" Dimitrie Boambăsu

Coco(a)na Chisopotra

6
148

6
6
10
6
3
334 3/4

Arh. Mitr. Ard. Doc. 292. 1 857.
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Protopopul loan Moga din Vâlcele îi urează bun venit lui Andrei Şaguna, intors

dintr-o călătorie in care a militat pentru interesele clerului neunit şi îl informează despre starea

zugrăvirii tâmplei şi comportamentul neserios al pictorului lsidor Sălăgeanu, aflat atunci la
Râmnicu Vâlcea. /nvocându-1 pe prinţul Miloş Obrenovici, sugerează inlocuirea lui Sălăgeanu cu
zugravul loniţă Pop din Braşov.

ECSELENŢIA !
Bucuria mea astăzi este mare căci avuiu norocire a înţălege numai astăzi că milostivul
Dumnezeu s-au înduratu din călătoria cea lungă care ai întreprins-o Ecselenţia ta în folosul sări
manului nostru cleru, a te aduce iarăşi în mijlocul nostru în întreaga şi scumpa sănătate carea şi în
vi itoriu să ţi-o păstreze ceriul pâna la adânci batrâneţe, aceasta din inimă curată o poftescu.
Ecselenţie ! P ictorul Isidoru Sălăgeanul, în anul trecutu, la 4/1 6 august, au luatu asupra
şi zugrăvitul tâmplei noastre de aicea, togmindu cu neşte boieri, dintre care unul este şi Domnul
Godin, şi s-au legatu că până la Sfântu Gheorghe 858 să dea lucrul gata. Î nsă astăzi nu numai nu
I-au gătitu clară nici că s-au apucatu de elu nici până astăzi, din care pricină boeri<i> benefactori
văzândo că nu s-au ţinutu de contractu s-au foarte supăratu pe dânsul şi au voitu ca să scrie
Ecselenţii tale. Apoi eu le-am spus că Ecselenţia ta nu te afl i acasă, ci eşti la Viena, şi aşa au rămas
îndatorându-mă ca să arătu lucrul acesta Ecselentii tale după ce te vei întoarce acasă. Cu aceia
umil ită rugar.:; ca părinte�te sa te înduri a sili pe numitul pictoriu a veni aicea, a-şi plini legătura,
sau dacă nu se încumete a se apuca de lucrul asupra-şi luatu, să întoarcă arvuna 1 1 1 fl. cm., ca să
punem alt pictoru, carele pre vara viitoare să dea lucrul gata. Ecselenţie! Sălăgeanul în luna lui
maiu 858 în 4 zile mi-au scris mie aicea de la Râmnicul Vâlcei o epistola prin care să Bgăduea că
câtu mai în grabă va sosi ai cea şi să va apuca de lucru. Însă în zadar sa vede a-i fi fostu Bgâduiala.
Apoi după ce am văzut că nu mai vine, i-am scris şi eu de aicea oblu la Râmnicul Vâlcea şi l-am
poftitu ca numai de câtu să vie aicea câci Măria sa, înălţatu prinţi M iloş, au vrutu să-i dea cevaşi
de lucru, adecă patru icoane împărăteşti, de care i-am şi scris în aceia epistolă ca să ştie să
grăbească cu venire încoace, însă dânsul vine până astăzi şi nu mai nimereşte Înălţatul prinţul
Miloş au pus aicea un zugravu din B raşovu, anume Ioniţă Pop, de poleeşte la tâmplă şi acela toată
vara au lucrat aicea şi lucră până astăzi. Pe acela l-am adus eu până acolo încâtu ar lua contractul
lui Isidor, şi pe plata aceia ar face el lucrul dupâ cum se cere în contractu . Acum Sălăgeanul are
arvunâ, aceia ar veni sa ne-o dea înapoi dacă nu vrea să l ucreze sa o dăm acestuialaltu care ar
lucra. Nu ştiu cum o să găsim mai bine, însă de acesta de aicea sântu siguru că pre vara v iitoare a:r
fi gata tâmpla cu totul, iară cu Sălăgeanul mă tem iarăşi prea mult că om avea năcazu şi să vor
supăra şi al doilea boieri<i> la vara viitoare şi să vor desgusta cu tot de a mai da ceva ajutoriu. În
anul acesta oru vrutu dânşi<i> să mai facă cevaşi la biserecă şi văzându aceasta, că adecâ nu s-au
dus în sfârşitu legătura cu zugrăvitu, s-au lăsatu zicând că n-or mai da bani să-i mănânce pictorul
şi aşa oru râmas supăraţi şi necăj iţi pe Sălâgeanul.
Ecselenţie! Milostiveşte-te a îndatora pre numitul Sălăgeanul ca sa. vie sa. sâ apuce de
lucru,sau dacă nu poate sa. ne dea banii înapoi ca sa. punem pe alt zugrafu sa. rll.spunza. pe vara
v iitoare lucru tot. - Mai încoloo rog gratia Ecselentei tale a te îndura la vremea sa a mă
încunoştinta despre răspunsul lui lsidorul Sălâgeanul ca sa ştim cum avem a urma mai departe în
treaba aceasta.
Pre lânga. acestea am r!lmas /. . ./
plecată slugă Ioan Moga /. . /
Eleopatac, 27 august 1 85 8 .
Arh . Mitr. Ard. Doc. 79 1 . 1 8 5 8 .
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.

DOCUMENTE ARHIVISTICE S I B JENE

( 1 850- 1870) ..

1 79

Il.
1859 februarie 1 9.

Protopopul Ioan Moga cere învo ir·e de la Andrei Şaguna să angajeze in
locul lui Jsidor Sălăgeanul, pentru pictarea tâmplei 1: tsericii din sat, pe loniţă Pop din Braşov
sau pe Ioan Constande, ori să dea o altă soluţie pt?.ntru rezob·area acestei probleme pană la
revenirea vilegiaturiştilor donatori în staţiunea Vâlcele.
ECSELENŢIE !
În toamna trecută am fost aratatu EcselenţE tale togmeala noastrâ cu am avutu cu
pictorul Sălâgeanu spre a ne zugrăvi tâmpla bisericii de aici, la care cu plecăciune rog graţica
Ecselenţii tale a te îndura părinte�te a ne împărtăşi o graţioasâ invitaţie ce avem să urmăm ·.; u
numitul în ptivinţa aceasta. Mai avem la dânsul vreo nâdejde ca in pri... uâvara viitoare sli ,. iaă
să se apuce de lucru, ori ba? Sau văzându şi Ecself,;;n ţia ta starea lucrului nostru nefavoBbil,
atuncea cu plecăciune ne rugăm a ne împărtăşi Binecuvântarea Arhiereascâ spre a :, mtea

preda lucrul SăH\geanului zugravului din Braşov·i.l, loniţă, carele ne poleeşte tâmpla, � i apoi
oare cum am putea scoate arvuna de la Sâlăgeanul spre a o da apoi cestuilalt zugravu'.'
Ecselenţie!

În

Sibiiu se mai află un zugrafu, anume Ioann Costande /: în str .ijamen

tu:/. Acela mi-au trimis vorbă aicea eli dânsu i încă ar lua lucrarea zugravitului t.âmţJl i i noas
tre, după cum sună contractul făcutu cu Săl1\gean ul şi arvuna ce este le Sălăgeanul 1 I l fl. cm.

n-au mai cere-o, pe lânga ceialaltă plată ar face tot ce să cuprinde în contract. Însă noi de aicia
nu ştim lucrul dânsului, aicea să cere meşteşugul vizantic.

Şi aşa, dacă n-om începe cu unul

sau cu altul zugrăvitul, în primăvară o să rabdu de la boeri mai mare înfrumare şi ruşine, în
primăvară viitoare, ca în cea trecută/: de la benefactori:/ sau, dacă este S�.lăgeanul în Sibiu,
mă rog să să trimit11 încoace, sau dacă nu, a ni să da binecuvântarea

sus numiţi să ne putem în primăvară a ne apuca de zugrăvitu .

ca

unul din aceştia mai

Care şi Mtdăsduindu sântu 1 ./
..

I oann Moga / . .i
.

Eleopatac, 1 O februarie 1 &59.

Arh. Mitr. Ard. Doc. 499. 1 859.

·

1 2.

/859 iulie 22. Protopopu/ Ioan Moga din Vâlcele cere episcopului Andrei Şaguna să-l spri
iine în lucrarea de pictare a tâmplei bisericii din sat prin Isidor Sălăgeanu, care, conform
informaţiilor doctorului f!asici, lucra în Ţara Românew·că, ori sti recupereze arvuna pentru
a-1 angaja în locul său pe Joniţă din Braşov.

ECSELENŢlE !
Fiind în zilele trecute aicea Mâria sa

D. Consiliariu Vasici, mi-au spus că pictorul

Sălăgeanul s-au găsitu unde şade la Ţara Românească şi că doară i s-au scris ca să vină la

Sibiiu. Aşa fiind,

cu plec:lciune rog graţia F.cselen�ii tale a te îndura a ne încunoştinţa ca mai
www.cimec.ro / www.mncr.ro
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aveom /sic/ vreo nădejdie ca să vina. acela Ia Eleopatac să ne zugrâvească tâmpla, ori ba ? Ş i
I a întâmplare c ă n-aru veni, atuncea pretindem d e la dânsul arvuna primită l a tocmeala sa c a
aşa apoi s ă putem a ne pune p e D . zugravu Ioniţă d i n Braşov, carele şi astăzi să află aicea de
aureşte Ia tâmplă.
Pre lângă aceste am rămas r .l
.•

loann Moga ! ./
..

Eleopatac, 22 iulie 1 859.
Arh. M itr. Ard. Doc. 726. 1 859.

13.

octombrie 1859. Preotul lrimie Neagovici din A ita Mare, împreună cu şapte consăteni,
roagă pe protopopul Ioan Moga din Vâlcele să obţină pentru ez aprobarea, de la episcopul
Andrei Şaguna, pentru a merge din nou după ajutor în Ţara Românească, deoarece turnul bi
sericii lor, ridicat cu sprţjinul modest al donatorilor din Ţara Bârsei, s-a surpat.
12

PREA ONORATE D.D. PĂRINTE PROTOPOAPE,
Noi, dedesuptu iscă liţii, juraţii Bisericii şi locuitori din Nagy

A 1ta, cu plecăciune

venim prin acestu umilit înscris a ne: ruga de prea onoratu Domnia ta precwn urmează:
In anul trecutu 1 858, prin Binecuvântarea înnaltu şi Ecselenţii Sale bunului nostru

arhiereu Andrei Baronu de Şaguna, ne-am fostu apucat să zidim

o

biserică de pieatra înu locu

cei de lemnu, carea este de totu stricată, spre care Sf<â>ntu sca<un> ne-au fostu cerut ş i

slobozenie d e l a luminatul Sc<aun> Arhiepiscopesc spre a ne aduna milă din Ţara Bârsi<i>,

carea m<ărita> rânduială ni s-au fostu şi datu cu Nr. Episcopesc 1 20.858.deto. 29 ianuarie
1 858, spre a ne câştiga vreun creştin blagocestlv care să ajute la ridicarea Sf<intei> Bisericii.

După cum m<ărita> rânduială am şi urmatu prin Tara Bârsi<i>, însă aşa persoane nu s-au

aflatu, fără căpătând ceva milâ, ne-am adunatu şi noi toate puterile şi ne-am apucat de zidi

rea susu numitei Biserici, care tocmai când era mai gata s-au surpatu tumu din temelie şi es1. e
surpatu şi până azi, care toate sântu cunoscute acestui onor<at> Protopopesc.
Acum dară ajutându-ne M<ăritul> Dumnezeu ca în primăvara viitoare a anului 1 �;60

de vreme ce starea noastră este foarte gin't;aşe,
cunoaştem că nu vom putea a o săvârşifără ajutoriul altor creştini milostivi /s.n./, spre care
iarâş de nou să ne apucăm de lucl1l, şi

scopu din genunchi rugăm îndurarea. Înnaltu Ecselenţii sale, prinu Prea Onoratu Domniia ta,
ca să sâ îndure şi sâ ne dea o binecuvântarea să mergem şi la

Ţara Rumanească, doar de nea
mu putea mângâia mai bine în privinţa aceasta /s.n./ şi să nu ne rămână atâta strădanie în
zadarnică. De almintrilea, poporul nostru de aici, după ce nu este numărosu, :. ă hrăneşte
numai din fărămituri, fiind alţi Domnitori ls.n.l. Şi aşa aicea să vede l ipsa de ajutori, rugân
du--ne cu plecăciune şi al 2-lea de prea On<orat> Domniia ta, să binevoieşti. a mij loci cărtă
Înnaltu Ecselenţiea Sa spre a ne dobiindi acestu scopu, nădăjduindu-ne că ş ! ?ânfi acum te-am
avut bun patron aşa şi pe viitor vom fi mângăiaţi.

Suntem ai Pr<ea> On<omlulu<> Dom<niei>
Plecaţi ş i umiliţi servi

www.cimec.ro / www.mncr.ro

DOCUMENTE

ARHIVISTICE SIBIENE ( 1850-1 870)

..

181

Nagy Aita 1 2 oct. 1 859.
Irimie Neagovici
paroh
+ Gheorghe Semeni Gocimanu
+ Simon Sebeni
+ Pozna lanoşi
juraţi
+ Gociman Zahi
bisericeşti
+ Sebeni Ianoş
+ So e i Ghiurca
+ Hărman Ghiurca
Î n numele tuturor poporenilor Gr. Răsăriteni de aici.
Arh. Mitr. Ard. Doc. 968 . 1 859.

14.

/859 octombrie 25. Protopopul Ioan Moga din Vâlcele scrie episcopului Andrei Şaguna,
susţinând, cu argumente economice şi invocând sprijinul promis de Mitropolia din Bucureşti,
cererea obştii din A ita Mare de a li se aproba să umble după "milă in Ţara Românească (. . .)
pe seama bisericilor ".
Nr. 1 23 . 859
ECSELENTIA TA PREA SFINTE DOAMNE EPISCOAPE AL MIEU
MILOSTIVU PATRON !
Cu plecăciune viu a aşterne aicea adăogatu cererea poporenilor noştri din Nagh i
Aita, prin care să roagă prin acest scaonu Protopopescu de Ecselentia ta, ca părinteşte să te
înduri a-i mângâia cu o milostiva recomendaţie arhierească către Sfânta Mitropolie din
Bucureşti, pentru ca să poată umbla la strâns de milă în Ţara rumâneascli pe sama biserici(i)
lor, cu atâta mai mult încă, fiind că dânşii sânt numai ca 20 de familii şi sânguri nu sântu în
stare a-şi găti biserica, căria s-au tâmplatu nenorocire de i-au căzutu turnul când era mai gata,
ş i acum i să cere o cheltuialâ mai mare ş i dânşi(i) nu potu plliti sânguri flirâ de ajutoriul altura,
şi că doi oameni dintr-înşi(i) au şi umblatu la sus-atinsa Mitropolie, cărora li s-au datu nlide
jde bună, numai ce au zis ca să ducă o recomendaţie arhierească de la Sfânta Episcopie din
Sibiiu spre acel sfârşi tu, apoi li să va face rânduialli de a putea umbla la milă în Ţara
rumânească.
Iara la tâmplare, c ând nu s-aru putea în chipul acesta împlini cererea loru, atuncea eu din
parte m(i) rog graţia Ecselenţii tale a te 1'ndura a rândui p e la toate Bisericile noastre din Ardealu,
ca într-o Duminică mă car u să să ad une milă cu u n D iscu pe seama săracilor şi năcăj iţilor acelo
-

,

ra. Ca aşa ap o i să să poată apuca din nou la primavara viitoare de zidirea bi-sericii mai departe, că

altm i ntrinea va rl!.mâne multă vreme zidirea aceasta neisprl!.vită şi apo i să va strica de pl oi şi aşa
tot mai mare va fi cheltuiala, care şi nădăjduindu cu plecăciune am rămas / .. ./
loann Moga mp /. . ./
Eleopatac, 25 oct. 859.
www.cimec.ro / www.mncr.ro
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Rezoluţie autografă A. Şaguna:

Sit i se rescrie că scaonul episcopesc au slobozitu în anulu trecutu unu ţirculariu
despre modalitatea carea are de a se păzi în privinţa adună.riloru de milă pe seama
B isericeloru şi şcoaleloru lipsite în Dieceza noastrlt şi în înţelesul Ţirculariului aceluia să se
urmeze şi în privinţa adunArei de miJit pe seama Bisericii din N. Aita sau să caute a-şi afla
vreunu tiloru în părţile de la Braşovu, carele să le dea ajutoriu întru zidire a Bisericei loru,
căci scaunulu episcopescu nu se află în poziţie, acuma, a le da recomandaţia cerută. ls. n./
Arh. M itr. Ard. doc. 968, 1 858.

15.
iulie 27. Protopopul Ioan Moga din Vâlcele cere episcopului Andrei Şaguna să interv
ină din nou pentru recuperarea arvunei avan.\'ate pictorului Jsidor Sălăgeanu, fotograf la
Craiova, pentru zugrăvirea altarului bisericii din satul său, banii urmând a fifolosiţi pentru
"alte lipse "
1863

N=49.863
INNALTU EXELENŢIE !

Eu, legheture cu graţioasa ordinetsune Arhiereâască din I l -lea martie 1 859 n=2 1 8,
en privinţia pictorului Selegcanu e:sitâ, viu cu plecetsune a adutse la Ennalta cunostintie
Arhierească precum numitul pictoru lsidoru Selegeanu am aflatu de siguru câ se afle astezi
cu aşezemantul că fotografu la Craiova, en Valachia micâ, prin urmare densul s-au legatu con
tractu a ne zugravi altariul biseretsi, cu care prilegiu au primitu şi arvuna de la bojeri 1 1 1 fl.
cm. şi densul dupe tse au primitu bani au luatu lumea en capu ci nu s-au mai entorsu pe aitsa
spre a-şi emplini datoria nitsi penâ astezi . Asa cu plecetsune rog graţia Înnaltu Excellentii tale
a te endura ca prin Innalta Stâpănire a se retrage la entoă.rtserea arvunei enapoi, spre a se
entrebuinta suma pomenitâ spre altu scopu la atsastâ bisericâ, deoaretse are mai multe lipse.
Care si nedesduindu cu plecetsune / .. ./
Ioann Moga / . . ./
Elopatac, 27 iulie 1 863 .
Arh. Mit. Ard. doc. 698. 1 863.
Copia
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COMUNITARY

ROMANIAN EDIFICIES FROM

COVASNA COUNTY

Donations frorn the Country and Contlicts with
the Local Authorities of the Years

1 85 1- 1 859

(Archive Documents frorn Sibiu)
(Surnrnary)
After having put out the fire of the revolution of 1 848, the building up ofthe cultural-spiritu
al institutions of the Romanians, as well as of their churchcs and schools lined in a programme, which
had to answer to the immediate and fu ture intercsts of the nation. In the much opressed zone of the
intracarpathians, this programme had certain peculiarities and was well conceived and directed by
Bishop Andrei Şaguna (for the Orthodox community). It has also involved a few local leaders, who
marked the age and thc arca in which they acted by remarkablc activities.
One of these characters is the archpriest Ioan Moga from Vâlcele, who

was

concerned with

ali peculiar matters of the zone subordinated to itself (Vâlcele, Ariuşd, Aita Mare, Chilieni etc.) but
above ali the building and decorating o f the church from his village, a foundation built by prince Milos
Obrenovici ofthe year 1 843 .
By

mcans

of the genuine documents from The Archives of the Metropolitan Church from

Ardeal, we i l lustrate his endeavour to maintain relationships with Romanian donators from everywhere,
with the summer residents at Vâlcele, from whom he has obtained important sums of money for the dec
oration of the church, the painting and thc glazing of the catapetesma. On this occasion, it is also
revealed the way of coming into touch, employrncnt, contracting and payment of the artisans and mas
ters, some of them famous, others not.
But what scems interesting from the documents published,

a

rcason why we chose to repro

duce them entirely-reveals new mcntalities, a visible process of restructuring and generalization, when
the Romanian invoke or ask imperatively for EQUALITY with the other nations from Ardeal, relying
on the attributes of thc MAJORITY in a group, manifesting explicitely THE ASPIRATION towards

education, being conscious of THE VALUE OF THE WRITTEN DOCUMENTS and supporting THE
INDEPENDENT POWER OF THE LAW.

www.cimec.ro / www.mncr.ro

1 84

ANA GRAMA

Fig. 1 . Document nr. 1
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Fig. 2. Document nr. 7

www.cimec.ro / www.mncr.ro

1 85

1 86

ANA GRAMA

Fig. 3. Document nr. 9
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