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Pătimirile preotului Ioan Brânduşe din Daneş in anul 1849
Î n lunile cele mai critice ale anului 1 849,
când Sibiul era ocupat de trupele lui Bem, iar
Kossuth îl numea pe Şaguna ca trădător de
patrie, acuzându-1 că : " a jucat un rol făţarnic
mincinos, pentru ca, În mijlocul păcatelor sale
trădătoare de patrie, să adoarmă cu cuvinte
dulci atenţiunea şi privegherea mea şi a soţi
lor mei de la guvern ': pentru care " nu poate
"
avea parte de iertare pe acest pământ 1 scaunul episcopal din Sibiu era declarat
"
" vacant : episcopul plecat la Viena şi Olmuth
"
" În deputaţiune cu petiţiunile naţionale 2,
asesorii consistoriali Moise Fulea, Ioan Moga
şi cei doi protopopi, refugiaţi în Ţara
RomâneascăJ.
Comisarul ministerial Berde Jozsef, prin
hotărârea Nr. 509 din 12 mai 18494, îi va
încredinţa conducerea eparhiei notarului con
sistorial Ioan Hannia "până ce ministerul de
cult va dispune ocuparea scaunului vacant'�
Acesta fiind obligat, să comunice numirea sa,
şi să-i îndrume pe credincioşi pe calea morali
"
tăţii şi a toleranţei, arătându-le " binefacerile
aduse de revoluţia maghiară. Prin circulara n r.
1 din 13 mai 18495, Ioan Hannia îşi va anunţa
protopopii că a fost propus administrator " al
clerului diecesan din lăuntru ţiitoare': îndem
nându-i să vegheze " din dragostea cătră
patria noastră comună şi dorinţa cea nespusă
cătră binele şi fericirea neamului nostru celui
tare rătăcit purcezătoare': iar preoţii, să
povăţuiască poporul credincios, spre "pace,
dragoste Împrumutată cătră toate popoarăle
conlocuitoare, la legile stăpânirei noastre cei
părinteşti, care ca o maică bună nu face nici
o deschilinire Între fii săi, pentru că numai aşa
ne vom putea folosi, şi vom rămânea În
stăpânirea bunătăţi/ar şi drepturilor prin
mărinimitatea şi heroismul naţiei maghiare
dobândite, adecă: ştergerea iobăgiei, a
dijmelor şi ridicarea tuturor la starea de
cetăţean liber al patriei comune':
Andrei Şaguna, încă la Viena, va afla
despre Vicariatul cel nelegiuit instalat la Sibiu
de autorităţile maghiare, scriindu-i lui Moise
Fu lea că acestea toate " vor cădea de la sine,

refugiaţi, care îşi căutau alinare şi adăpost la
fraţii lor din principate: " văzând În toată
Valahia rătăcind mulţime de protopopi, preoţi
şi creştini de ai noştri, goli, flămânzi şi mai
morţi de apăsarea lipsurilor - nu ştim, ce să
mai zicem - fără stăm uimiţi şi cu neÎncetate
rugăciuni mulţămind atotputernicului, care a
Îndemnat pe făcătorii de bine, de i-au primit
şi i-au mi/uit, de nu au pierit'�
"
Unul dintre marii " făcător de bine veniţi în
sprijinul preoţilor noştri, pribegiţi prin Ţara
Românească, va fi protopopul Muscelului,
Nicolae Sachelarie, care îi va cere în luna
aprilie 1849, mitropolitului Neofit al Ungro
vlahieiB să "sloboadă o Înaltă poruncă': ca să
"
i poată ajuta pe câţiva preoţi "pravos/avnici
veniţi din judeţele Târnava Mare şi Sibiu, care
aveau nevoie pentru traiul de zi cu zi să fie
lăsaţi să slujească în bisericile care nu aveau
preot - în acele zile când credincioşii aşteptau
marea sărbătoare a Î nvierii Domnului.
Raportul protopopului, va cuprinde: lista de
preoţi băjeniţi din Transilvania aflători în jud.
Muscel, în număr de 1 2 : 1. Nicolae Ghiaja
protopopul Albei de Sus cu familia din 7 per
soane, neunit; 2. Ioan Ioanovici paroh din
Ferihaz <Aibeşti> ; 3. Dimitrie Şoner paroh la
Haşfalău <Vânători> ; 4. Alexandru Ioanovici
paroh la Boiu; 6. Nicolae Ioanovici [Stoicovici
n . n] din Jacu Românesc, neunit; 7. Ilie
Ioanovici paroh la Boiu cu familia din 7 per
soane, neunit; 8.Mihail Boiu din Hetiur; 9.
Ioan Boiu paroh la Saschiz, neunit; 10.
Nicolae Comşa parohul Veseudul u i ; 1 1 .
Dimitrie Şerb paroh la Ruşi; 12. Dimitrie
Pălu;an paroh Săcelului.
"
" Inalta poruncă a mitropolitului, va veni în
sprijinul celor menţionaţi : cea cu nr. 1 57/ 1
1849, îl va ajuta pe preotul Ioan Ioanovici din
Albeşti, care a fost nevoit să plece din satul şi
de lângă credincioşii săi, scăpând prin fugă,
cu cinci copii mici de mână : "şi fiindcă se află
cu familie grea fără nici un ajutor Întru ale
vieţuirii, au cerut prin jalbă să i se dea voe a
sluji cele preoţeşti la vreo biserică, unde va fi
lipsă şi trebuinţă. Şi fiindcă numitul au

neputându-şi stabili niciodată vreo putere " 6•
De la Bucureşti, protopopul Sibiului îi va tri 
mite episcopului "epistola " datată 3/ 1 5 mai
18497, în care descrie suferinţele preoţi lor

Înfăţişat cartea de hirotonie a răposatului
Vasile Moga din 5 februarie 1 830 nr. 320, din
care se dovedeşte că este de rit pravos/avnic
creştin, şi acum pentru turburările intâmplate
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doxe din Daneş să-şi aleagă alt preot în locul
celui " fugit': hotărâre pusă în aplicare de pro
topopul ortodox al Sighişoarei, Zaharia Boiu.
Vom descrie, în cele ce urmează, calvarul
prin care trece preotul Ioan Brânduşe la
întoarcerea acasă, nevoit să umble " cu jalba "
pe la autorităţile nou instalate, cerând drep
tate - cum ne vor spune documentele 1 4
prezentate în anexe.
În zadar episcopul Andrei Şaguna, imediat
după întoarcerea la reşedinţa sa din Sibiu, va
trimite protopopilor circulara cu Nr. 4 din
10/22 septembrie 1849 1 5, prin care vestea
sfârşitul suferinţelor pentru biserica sa : " Cu

În Transilvania, au pribegit sprijinindu-se aici
În ţară, scriem cucerniciei tale, ca să slobozi a
sluji cele preoţeşti unde va fi lipsă şi va fi
"
"
poftit de enoriaşi 9; O altă "poruncă slobodă
nr. 1625, va fi dată pentru protopopul Nicolae
Gheaja din Paloş şi fiul său Ioan, care: " au
venit aici preotul Nicolae Gheaja de la satul
Paloş, şi Întrebându-se de au cărţile de hiro
tonie, numai numitul cucernic preot au avut,
atât pă cea de hirotonie, cât şi pe cea de pro
topopie, pe care ni le-a şi Înfăţişat de le-am
văzut, amândouă din vremea răposatului
episcop Vasile Moga. Iar pentru fiu-său ne-a
Încredinţat că fiind hirotonit de curând, adică
in anul trecut dechemvrie [1848], n-au apu
cat să-şi ia cartea de hirotonie. Aşa dar fiind
că amândoi după aceste Încredinţări să
dovedesc că sânt preoţi de rit pravoslavnic,
facem cunoscut cucerniciei tale, că au voie a
sluji cele preoţeşti ori unde vor fi poftiţi'�
Neofit al Ungrovlahiei, în 6 iunie 1 849, îi va

ajutoriul Tatălui Nostru carele este În ceriuri,
vijelii/e războiului civil, scornit din partea
rebelilor, inălţatul nostru Monarh prin armele
biruitoare ale oştirei Împărăteşti s-au nimicit,
puterea anarhii s-au sfărâmat şi ordinea
"
legală s-au introdus
cerându-le preoţilor
să-i trimită " Deşcriptul protopopesc': în care
să descrie nedreptăţile, câte: "s-au poruncit,
s-au aşezat şi s-au dispenzat prin vicariatul
cel nelejuit pus din partea republicei
"
maghiare
rău l pentru preotul Ioan
-

scrie protopopului că mâna sa arhierească îi
va ocroti pe băjeniţii preoţii din Ardeal : "până
când Dumnezeu va trimite mila sa de sus a
"
inceta războaiele şi a să linişti turburările
acestor 1 2 preoţi ortodocşi ajunşi la mila

-

-

Brânduşe a fost făcut, şi pentru îndreptarea
lui se va consuma multă cerneală.
În 9 iunie 1849, Magistratul maghiar, prin
hotărârea cu nr, 649, va ordona protopopului
Zaharia Boiu să numească alt preot la Daneş,
în locul celui " dispărut cu familia sa din 1 9

mitropolitului, îi vom putea adăuga, fără a
greşi, şi pe: Partenie Trombitaş, protopopul
Târgu Mureşului, Vasile Hodoş şi fiul său
ZenovielO, preoţi la Band şi Iclandu Mare,
Gheorghe Hodoş din Berghia, Vasile Rotariu
din Sângiorgiu de Pădure, Patrichie Molnar
din Şapartocu, şi nu în ultimul rând - preotul
Ioan Brânduşe din Daneş-la care facem referire.
Preoţii românil2 din satele a·şezate pe
Mureş şi Târnave care n-au reuşit să ia calea
pribegiei, au avut parte de suferinţe cumplite,
precum : temniţă grea, preotul Ştefan Iacovici
din Mureşeni; ascunşi prin păduri " cu fiarele
sălbatice': bătrânul protopop Zaharia Matei
din Nadăşa; moarte de martiri, preoţii Leon
Carnea din Glodeni, Ioan Brejan şi fiul său din
Gorneşti şi Egerseg-Cornăţel, Gheorghe Rusu
din Feleag, Isaia Popovici din Boboha��a condamnaţi prin " tribunalele de sânge'�

ianuarie anul acesta, lăsând parohia orfană

16, să rezolve cât mai urgent cererea credin
cioşilor de aici.
Magistratului din Sighişoara, în şedinţa din
18 iunie 1 84917, va lua în discuţie raportul
protopopului Zaharia Boiu, în care acesta
descrie situaţia critică a parohiei din Daneş
prin venirea insurgenţilor maghiari, toate au
fost distruse, biserica păgubită de toate cele
sfinte, casa parohială prădată. Prin fuga preo
tul din calea urgiei, "poporul credincios'�
rămas singur în faţa urgiei, s-a rispit " aseme
nea unei turme de oi părăsite'� In lunile de
iarnă, protopopul va încerca suplinirea preo
tului plecat în Ţara Românească prin tânărul
Zaharia Tătar din Laslea, dar credincioşii cer
preot permanent ; se va aproba " candidaţie "
din trei preoţi, iar cel ales cu 1 04 voturi va fi

***

s-au liniştit " turburările " şi s-au întors pre
oţii din bejenie în preajma zile de 1 5 august
"
1849, s-au aşezat fiecare la " cuibul lui -

numai preotul Ioan Brânduşe din Daneş îşi va
găsi parohia ocupată, unde timp de 1 7 ani a
slujit Domnului şi credincioşilor "În faţa icono
stasului Împodobit cu crucea şi icoanele cele
mai frumoase din judeţ'� În cele 6 luni cât a
fost refugiat în Ţara Românească " tistia
politică " n va da aprobare comunităţii orto-

"

Zaharia Tătar, dorit şi de obştea satului. Apro
barea finală trebuia să fie dată de Minister,
având specificaţia, că : ortodocşii " neavând
deocamdată nici episcop diecezan, nici con
sistoriu': concursul s-a făcut corect " după
principiile noului sistem efectiv, <şi> alegerea
.c;ati.c;face pe deplin expresia voinţei colective :
'
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Î n luna iunie a anului 1849, cursul istoriei
se va schimba: trupele ţariste intră în Transil
vania, venind în ajutorul celor imperiale, revo
luţia maghiară va fi înfrântă, iar din toamnă
se va instaura noul regim absolutist. Braşovul
va fi primul oraş ocupat, de unde noul comi
sar imperial Franz von Dorsner dă o procla
maţie în 19 iunie 1849 " Către populaţia
"
Transilvaniei 1s, prin care cheamă poporul la
ordine şi siguranţă, cerând restabilirea
"
" vechilor stări de lucru în această ţară greu
încercată - aceasta fiind cea mai arzătoare
" dorinţă a Împăratului'�
Despre bucuria trăită de preoţii refugiaţi,
întorşi acasă, chemaţi de clopotele care îi
chemau din nou pe credincioşi la biserică, de
sărbătoarea atât de dragă românilor Sfânta
Maria, ne spune chiar preotul Ioan Brânduşe :
" dăruind Dumnezeu biruinţă Împăratului nos
tru asupra varvarilor la vremea sa, refujiaţii
ne-am Întors paşii iarăşi la patria noastră'�
Dar pentru el, întoarcerea acasă va fi o mare
şi grea umilinţă, găsindu-şi postul ocupat de
alt preot "pus de unguri': cum îi va scrie epis
"
copului, simţind u-se " de tot osândit
arătând că plecarea sa în pribegie a fost " din
pricina necredincioşilor insurgenşi, carii s-au
sculat a răsturna până şi paroh Împărătesc, a
cărora furie Într-atâta au fost Înfricoşată, cât
bine credincioşii tronului Împărătesc au fost
siliţi a să da În lături. Partea cea mai mare În
prinţipatele Valahii'� Magistratului din Sighi
şoara19 îi va cere, cu demnitate, bazându-se
pe " ordinul domnului colonel şi comisar
cezaro-crăiesc von Dorsner': revenirea la
vechiul post, plătirea corectă a salarului, aşa
cum s-ar cuveni " unui preot valah': care a
slujit 1 7 ani comunităţii şi împăratului. Comi
sia trimisă de Magistratul local, se va deplasa
la Daneş în 31 august 1849 şi va încerca
restabilirea lucrurilor "aşa cum au fost'�
Î n luna august 1849 se va întoarce şi epis
copul de la Viena şi Pesta, odată ajuns în
eparhia sa va încerca să repare răul făcut de

aibă loc, fostul aici paroh Ioan Brânduş de aş
cuprinde locul'� Protopopul Zaharia Boiu va
încerca, în 8 septembrie 1 84920, să o pună în
aplicare, dar ajuns la Daneş se va lovi de
rezistenţa credincioşilor, hotărâţi să nu-l ierte
pe fostul lor preot, acuzându-1 că atunci când
le-a fost lor cel mai greu, i-a părăsit " numai
de sine ş-au avut grije " şi în vremurile de
ur� ie " batăr din odăjdii să fi grijit ceva'�
In rugarea d i n 6 septembrie 1 8492 1 ,
adresată Consistoriului din Sibiu, juraţii satu
lui, în număr de 1 1 , îi vor aduce învinuiri
nedrepte şi cu urmări grave celui ce le-a fost
atâţia ani păstor sufletesc22. Î n supărarea lor
vor încerca să- i şteargă toate meritele,
ajungând până acolo să scrie, că acesta :
" carele nu de o mare vitejie ca naţionalist
"
mare 23 a acţionat în timpul revoluţiei - ei
preferând ca preotul lor să fi procedat ca alţii,
din alte parohii, care: " osebit de alte popoară,
ale căror preoţi n-au fost amestecaţi la
nelegiuiri'� Se plângeau episcopului, descriind
ororile pe care le-au trăit după plecarea preo
tului în Ţara Românească, rămaşi singuri în
faţa primejdiei : când ungurii au devenit
"
" biruitori au venit şi în Daneş să-I caute pe
preotul Brânduşe şi pe ceilalţi români implicaţi
în evenimente, ce erau învinuiţi de " multe
"
furături din curţile domnilor ungureşti 24 atunci nenorocirea s-a abătut peste satul lor:
biserica, casa parohială şi şcoala au fost
jefuite, " tot ce au aflat aici bun pentru ei au
răpit şi ce nu le-au fost de trebuinţă au stri
"
cat': şi ca şi cum nu era deajuns, au " cerut
şi 40 de victime: "perire la vreo 40 de oameni
ce s-au puşcat, că ce satu n-au putut da pe
popa şi ceialaţi pe care căuta, fiind fugiţi'�
Alexiu Publius, in lucrarea sa i ntitulată " Din
pomelnicul martirilor românii de la 1 8481 849 " 25, menţionează 23 de români şi 1 1 saşi
omorâţi în 24 martie 1849: Joh. B. M unteanu,
Andrei Lazaru, Georgiu Lazaru, Simione
Babeşiu, Ioane M ihailuţiu, N icolae Heva,
Georgiu Lazaru, Basiliu Constantinu, Ioane

-

" vicariatu/ cel nelegiuit'� pe care îl declară " de
nimic': şi prin circulara nr. 4 va porunci proto
popilor să-i aşeze pe toţi preoţii nedreptăţiţi la
locurile lor care le-au " căpătat de la stăpâ
nirea cea legiuită'�
Prin "porunca " din 5 septembrie 1 849, va
veni în ajutorul preotului Ioan Brând uşe, care
Vil suna astfel: "pre preotul Zaharie Tătar l
am hotărât, ca din ziua aceia inainte să
Înceteze de la toate slujbele din biserica şi
ţ;Jgr�Jhig l;Jgne�!.lf!.li, �i În ţermin ritt: J lifb
retrăgându-să inapoi la paro!Jia sa Las/ea, să

Crişanu, Todoru Dillea, Lazari Gligoru, Ioane
Suni <şi> Ana , Simioane Constantinu, Luca
Mosora, Nicolae Capete, Goga Bartolomeu,
Constantin Capete, Dumitru Manta , Nicol<�e
Lazaru, Ioane Crista, Nicolae Babeşiu, Titza
Soni - 23 bărbaţi, <care> la mandatul la
maior Jenei Jozska <Jozsef> "fu scoşi toţi
locuitorii din Mureş Oşorheiu(?)26 afară şi,
prfn decimaţiunen, fură aleşi aceşti 23
români şi 1 1 saşi, duşi in diosu de comună la

tiermurife Tdrnavei; unde fură ouşcaţi toţi şi

aruncaţi in Târnavă':
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"
lor şi la "bătrânul său tată - şi dacă nu va voi,
"
să fie chemat la " darea de seamă şi să fie
întrebat, pentru ce le-a făcut aşa o batjocură
" că pe satul nostru s-a preoţit, nu pe Daneş':
Protopopul Zaharia Boiu va încerca, în a sa
arătare din 24 septembrie 184931, să se dis
culpe de cele întâmplate în lipsa episcopului:
descrie suferinţa care s-a revărsat ca un
potop peste satele din scaunul Sighişoarei :
" Din năvălirea trupelor ungureşti revolu
ţionare care din 1 7/5 feb[ruarie] a.c. au căl
cat mai Întâi pre pământu regesc În Scaunul
Sighişoarii, Împărţindu-să şi risipindu-să
poporul nostru român, ca de o furtună, de
frica tirănii şi a cruzimii acelora ''; oameni vor
reveni la casele lor, numai unii, după ce gene
"
ralul Bem va publica "prochemăciunile 32
sale, prin care proclamă amnistie pentru
români şi saşi - cei întorşi îşi vor face inven
tarul pagubelor şi preoţii îşi vor număra
credincioşii .
Parohia cea m a i lovită d e insurgenţi
maghiari va fi cea din Daneş: " biserica rănită
şi jăfuită, oamenii spăriaţi şi risipiţi': preotul
plecat în pribegie şi nu se ştia " nimic de dân
"
sul şi 40 de oameni ucişi - dar "poporul
dorea dumnezeieştile slujbe şi nu le avea':
numai la biserică puteau găsi mângăiere. Î n
aceste împrejurări pline de teroare - se justi
fica protopopul - a fost obligat să pună în apli
care "porunca deregătorii sub care eram
<maghiară> am rânduit acolo slujitoriu, pre
cel mai apropiat şi În stare vecin, părintele
Zaharia Tătar parohul din Las/ea <Încă> din
"
luna aprilie a.c. ; la concursul ţinut pentru
"
" candidaţia de preot i-a fost trimis un militar
din partea comandantul oraşului: "având
lângă mine pre un ofiţir militar unguresc,
anume Bolog din partea Plaţ ComandoJJ,
rânduit': Zaharia Tătaru, care a ieşit câştigă
tor, va fi " aşezat" de protopop în casa, biseri

O parohie de o mie de suflete, în acele vre
muri cumplite, avea nevoie de biserică şi
preot "să-i mângâie in cele spirituale': Î n
aceste condiţii au cerut un alt preot, iar pro
topopul 1-a desemnat temporar pe tânărul
Zaharia Tătar din satul învecinat, pe care ei
I-au îndrăgit, pentru că : "a ostenit până ce
risipitele oi ale turmei s-au adunat şi pustiita
biserică s-au deres, cât acum ne poate sluji in
trânsa': Î i scriu episcopului, rugându-1 să nu-l
îndepărteze de la ei pe Zaharia Tătar şi să nu
le mai facă "silă cu preotul Ioan Brânduşe, ce
ne-au părăsit odată pentru totdeauna': pe
care nu-l mai vor, cerând ca acesta să fie oprit
să mai scrie "jalbe': să mai aducă comisii pe
"
capul lor şi să-i pună la alte " cheltuieli - căci
atunci ei vor fi nevoiţi să facă : " des[v]ălire a
invinovăţirilor sale, pentru care ş-au părăsit
biserica şi poporul': care vor aduce ambelor
părţi: "şi a noastră cu dânsul de obşte
ruşinare':
O altă protestaţie va pleca din Daneş în 9
septembrie 184928, cu aceleaşi semnături,
doar cu una în plus, aducând noi argumente
în favoarea preotului din Laslea "pe domnia lui
il ţinem a ne fi in toate lipsele preotul nostru':
Plângerea preotului Zaharia Tătar, datată
13 septembrie 184929, va completa cererea
dănăşenilor, cerând îndurare de la episcop ca
reîntoarcerea sa în parohia din Laslea să nu
se întâmple, fapt ce ar însemna " o mare
ruşine şi ticăloşie': şi nu se ştie dacă credin
cioşii îl vor primi înapoi: " nu ştiu voiva mă
cuprinde Înapoi la sine, sau nu, şi aici unde
"
sânt mi-am adunat cele pentru trai - aici la
Daneş, spune el, a venit cu voia comunităţii în
vremea cea mai primejdioasă, şi totul a fost
înfăptuit "pe cale legiuită':
"
"Jalba credincioşilor din Laslea3o, care
ajunge prea târziu la Sibiu, va arăta o altă
faţă a l u cru ri l or, plecarea lui Zaharia Tătar la

Daneş cam semăna a trădare: cu un an în
urmă, ei au intervenit la episcop rugându-1
să- I sfinţească ca preot pe fiul preotului din
sat - iar în lu n ile primejd ioase a l e revol u ţie i ,
când s-au aflat sub " stăpânirea maghiarilor':
tânărul lor preot a fost arestat de două ori şi
I-au dus : " să-I prăpădească, şi noi tot l-am
scos ca pc al nostru preot cu punerea vieţii
noastre " şi acum în lor. de mulţumire: "ne-au
lăsat �i dându-se pe voia dănăşenilor, s-au
.
dus acolo preot, şi noi am rămas iarăşi cu
preotul cP. bătrân şi livid de toate puterile de
nu e harnic să ne slujească sfânta liturghie şi
celelalte'� Cer episcopului "cu lacrămi': să-i
poruncească pr�otului întoa rcerea în parohia

ca şi grădina din Daneş, unde toate emu
părăsite şi pustiite, dur era de partea sa
" mare mulţumire a tot poporul'�
În luna septembrie 1 849, amândoi preoţii
fiind " in mare neodihnirc'� se vor lupta pen
tru parohia Daneşului. Protopopului Sighi
şoarei îi revine sarcina grea de a-i împăca,
acum trebuia să respecte ordinele noilor
deregătorii : să nu se abată de la " Înştiinţarea "
din 19 iunie 1 849 a comisarul cesaro-regesc
Dorsner, sg fac� fa�� comisiilor mixM �rimi��
de Magistratul local pentru cercetarea celor
întâmplate; iar de ld Consistoriu l Ortodox d i n
Sibiu vor plecu "poruncile " episcopului, cdre
vin în ajutorul preoţilor nedreptăţiţi - pentru
74
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preotul Ioan Brânduşe se va dispune ca, în
termen de trei zile, " locul să rămâie slobod
fostului paroh Ioan Brănduşe'�
Comisia mixtă din 26 septembrie 1849,
desemnată de Magistratul local, va face o
nouă investigaţie34 în problema disputei din
tre cei doi preoţi, dar rezolvarea cazului fiind
atât de complicatată, o vor transfera spre
rezolvare la Consistoriu, scriindu-i episcopu
lui, că : "chestiunea nu este de competenţa
sa, şi-şi ia libertatea de a trimite această
scrisoare la Sfinţia Voastră, pentru a lua
hotărârea necesară'�
Andrei Şaguna, cu inima îndoită, va trebui
"
să trimită "porunca cu nr. 37 din 1849, care
nu va fi dată în favoa rea preotul Ioan
Brânduşe, acesta va trebui să-şi caute "altă
staţie'� Dorinţa şi voinţa credincioşilor din
Daneş va învinge în final - Vox populi, vox
dei! Aşa se va încheia lupta pentru adevăr, a
preotului Ioan Brânduşe din Daneş, pedepsit
"
de " tistia politică şi de " vicariatul cel
"
nelegiuit': în " complicitate cu protopopul
ortodox al Sighişoarei - protejat numai de
episcopul Andrei Şaguna.
Situaţia pagubelor materiale şi umane ale
satelor româneşti erau cerute de guverna
torul Transilvaniei, Ludovic de Wohgemuth,
care vor ajunge la împărat. Î n luna octombrie
1849, parohia ortodoxă a Daneşului îşi va
face evaluarea d istrugerilor <şi a morţilor> ,
în prezenţa protopopului c u "aleşii satului'';
furturile din biserică, casa parohială şi şcoală3S
se vor ridica la suma de 1 622 florini - între
lucrurile sfinte d ispărute se afla şi antimisul,
pentru înlocuirea căruia un credincios, pe
nume Nicolae Tătar, plătea suma necesară,
cu condiţia să-I primească din "sfinţitele mâni
Împreună cu arhiereasca binecuvântare'�
După doi ani, împăratul Franz Iosif va da
patentul împărătesc din data de 31 martie
"
1852, prin care va face " un dar de 60.000 de
florini celor două eparhii româneşti 30.000
vor reveni bisericilor ortodoxe36.
Î n duminica Rusaliilor, 30 mai 1 852, epis
copul Andrei Şaguna, va ajunge în Proto
popiatul ortodox al Sighişoarei, împreună cu
comisarul împărătesc, maiorul Piret, pentru
împărţirea ajutoarelor trimise bisericilor "arse
"
şi păgubite 37. Parohia din Daneş va primi
doar 1 00 de florini, conform formularului, pe
care maiorul Piret îl va înmâha preotului

despre grija permanentă cu care împăratul
Franz Iosif se apleacă asupra credincioşilor
român i : "S-au indurata a face poporului
român din Ardeal În recunoaşterea credinţei
şi a lipirei arătate cătră Augusta Casă
Împărătească, un dar de şasezeci de mii fior
ini argint spre Înoirea şi aşezarea bisericilor
arse şi păgubite În decursul resbelului din anii
trecuţi. Din acest dar Împărătesc vine jumă
tate, adică treizeci de mii de fiorini pe eparhia
noastră': rugându-i pe supuşii credi ncioşi
români, să fie oricând gata " a-şi pune şi viaţa
pentru preaÎnduratul nostru Monarh': şi să nu
uite binefacerile pe care le-au primit, prin
" mântuirea din iobăgie'�
"
Acest " dar Împărătesc nu-l va primi preo
tul Ioan Brânduşe, el va continua să-şi ceară
parohia pierdută, zbuciumul său va continua
şi în anii u rmători.
Î n 3 februarie 1850 va trimite la Sibiu un
memoriu39 foarte documentat, în care îşi va
povesti toată drama prin care a trecut şi încă
mai trece: motivele pentru care a trebuit să
treacă munţii, părăsindu-şi credincioşii, după
atâţi ani de slujire în faţa altarului <cu crucea
şi icoanele cele mai frumoase din judeţ>; în
"
anul 184 1 va căpăta "putere şi a duhovnicii
fiind ca ajutor al socrului său, protopopul
Ioan Iliovici; când credincioşii I-au dorit ca
"
preot " desăvârşit în 1846, va încheia cu
aceştia un contract întărit de juraţii satului,
împreună cu protopopul, după care va primi
"
şi " singhilia pe parohia din Daneş. După 1 7
a n i d e preoţie, a ajuns să ceară milă episco
pului, pentru el şi copiii săi : " nu mă lăsa
pradă duşmanilor, de vreme ce nu mă simţ cu
nimic vinovat - Oară de tot osândit!': şi să
accepte într-un final, să fie numit ca al doilea
paroh al Sighişoarei, în locul părintelui Vasilie
Leicu care "s-au mutat la cele veşnice':
înţelegând că ierarhului său, îi este foarte
greu : " În ceasurile acestea, Îţi este cu
neputinţă a ne mângăia pre amândoi, adecă
şi pe părintele Tătar'� Protopopul va trebui
"
"să-/ aplice în parohia din Sighişoara şi
"
" rezultatul să-I arăţi Încoace fără Întârziere 
scria Şaguna.
"
Nu ştim unde a fost " aplicat acest preot
năpăstuit de soartă, dar calvarul lui se va
sfârşi numai în anul 1854, când va trece în alt
protopopiat ortodox, cel al Târgu Mureşului,
când Partenie Trombitaş, prin adresa din 24
august 1 854"0, îl va ruga pe episcop să-I

-

Zaharia Tătar deodată cu numărarea banilor3B.
În biserica de piatră din Sig hişoara, după
salutul de bun venit al potopopului, Andrei
Şagund va rosli o frumoasă cuvâ nti:lre,

întărească cu "singhilie ': ca paroh "statornic "
la Sângiorgiul de Pădure41 pe preotul Ioan
8rŞnr;luşe, care: "până acuma s-au purtat
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"
1704, care vorbesc despre "goanele prin
"
care a trecut " mititica bisericuţă de lemn,
cioplită cu propriile mâini de popa Pătru.
Dacă vom număra cei 5 1 de ani cât a slujit
credincioşilor din cele două parohii, Ioan
Brânduşe va intra în pomelnicul celor mai sta
tornici preoţi - Sângiorgiul de Pădure nu-l va
părăsi timp de 34 de ani, înfruntând toate
greutăţile, care n-au fost puţine, câştigându
"
şi dreptul " de a se odihni lângă biserică într-un mormânt străjuit de un vechi şi fru
mos stâlp de piatră - inscripţia ştearsă de
vremuri, am putea-o completa noi, cei care
doar i-am citit pătimirile, şi să scriem : "Aici
odihneşte În Domnul găsindu-şi odihna pribe
gi-tu/, osânditul şi alungatul preot Ioan
Brânduşe. Fie-i ţărâna mai uşoară decât
viaţa 't�s.

foarte bine şi am nădejde că şi În viitoriu să
"
va purta bine - răspunsul va veni de la Sibiu
repede, cu menţiunea că, Ioan Brânduşe a
fost " Înzestrat cu singhilia arhierească, care
prin aceasta să face cunoscută prea cinstiei
tale':
Nu va regreta protopopul Partenie Trombi
taş protecţia care i-a oferit-o acestui preot
" osândit': care va trudi mult pentru satul şi
credincioşii care I-au adoptat: el va finaliza
construirea noii biserici de piatră, în locul
celei vechi de lemn dărâmată de maghiari în
184842, va ridica şi o şcoala poporală, atât de
dorită de Şaguna.
Meritul lui cel mare - legenda popii Pătru
din Hodac43 - scrisă aşa cum a fost auzită
din " gura bătrâni/ar': trimisă episcopului44
împreună cu contractul în lb. maghiară din

Elena Mihu

AnE!Xe
Anexa 1
Sibiu, 12 mai 1849

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

Comisarul ministerial Berde Jozsef, prin
decretul Nr. 509 din 12 mai 1849, îi încre
dinţează notarului consistorial Ioan Hannia
conducerea provizorie a Consistoriului
Ortodox din Sibiu, declarând postul " vacant",
prin plecarea episcopului Andrei Şaguna.
509/1849 Sz.K.B
A Gorog nem egyesiilt hitiiek Consistoriu
ma Jegyzoje es Leveltarnokimak
Hannya Janos Urnak!

A gorog nem egyesiilt hitiiek megyejere
nezve egy Fonok hianya nagyon erezheto,
nem leven kozpont honnan az ofah nep
szivere es lelkere hatni lehessen; en tehat
addigis mig amegiiriilt piispoki szekre nezve
a kozoktatasi ministerium alta/ intezkedes
tetetnek e megye belso Kormanyaval ont,

ezutan a hazanak jobb es hubb polgarai 5 igy
6nben helyezett bizalmamat tettleg igazolni
igyekezend; mert csak Ugy leheWnk mind
nyajan boldogok hazimk ujonnan folallitand6
alkotmanyos epuletenek kozos haitekaban.
Nagy- Szeben, Majus 1 2-en 1 849
Berde J6zsef s.k.

mint a ki nakem j6 erzelmu hazafi kent aja/
tatott - ideiglenesen megbizom.
Ezt on e megye kebeteben kozhirre fogja
tenni, 5 a mint l)izton remenylem minden
befolyasat hazafiui buzgalommal arra fogja
f6/hasznalni, hogy a tev-utra veLelett o/ah
nepet erk61csisegre, a t6rvenyek iranti
7G
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Traducere:
Domnului Hannia J{mos secretar şi şef al
arhivei Consistoriului de confesiune ortodoxă!

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

În legătură cu lipsa care se simte a unui
conducător al credincioşilor de confesiune
greco neunită [ortodoxă] şi care să poată
influenţa viaţa religioasă şi sufletească a
românilor: Eu [subsemnatul] mă angajez, mă
bizui pentru o vreme nedeterminată, să girez
unele afaceri religioase, care intră În compe
tenţa funcţiei de episcop, până la ocuparea
scaunului episcopesc al comunităţii ortodo
cşilor. Acest lucru va trebui să-I aduceţi la
cunoştinţă credincioşilor din sânul comitatu
lui; şi sper că În acest scop să puteţi folosi
toate mijloacele şi căile existente În folosul
călăuzirii populaţiei româneşti pe calea mora
lităţii, În măsura toleranţei legislaţiei, cu
mijloacele cărora, prin bunăvoinţă şi edu
caţie, să ridice la lumină populaţia
românească; şi În privinţa ştergerii robotelor
faţă de nobili, reducerea dijmelor şi a altor
obligaţii faţă de nobilimea maghiară. Şi [prin
urmare] pentru realizarea acestor deziderate,
populaţia maghiară s-a Înarmat pentru a
obţine libertatea faţă de nobilimea maghiară,
nu numai pentru bunăstarea populaţiei
maghiare, ci mai ales pentru că populaţia
maghiară a Încercat să lupte şi Împotriva
inamicului comun al patriei < referire la
Transilvania>; căci populaţia românească
poate fi convinsă pe de o parte că, În ţara
ungurească toate populaţiile au acţionat pen
tru independenţă şi libertate În egală măsură,
adică aceste deziderate erau trezite din se
colele anterioare. Prin urmare aceste dezide
rate pot avea succes numai prin lupta
comună a celor asupriţi.
Sibiu, 12 Mai 1 849
Berde Jozsef m.p.

Sibiu, 1 3/1 Maiu 1 849
Ioan Hannia m.p.
Proto-diacon şi notar consistorial
* Ilarion Puşcariu, op.cit., p. 35-36 p.II
(anexe)

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

Anexa 3
Sighişoara, 9 iunie 1849

Anexa 2
Sibiu, 13 Mai 1849

Conform hotărârii cu nr. 649 din 9 iunie
1 849, dată de Magistratul maghiar din
Sighişoara, se aprobă ca comunitatea orto
doxă din Daneş să-şi aleagă alt preot în locul
preotului Ioan Brânduşe, fugit din parohie de
frica insurgenţilor maghiari, încă din 19 ianu 

Ioan Hannia, notarul consistorial, transmite
protopopilor circulara nr. 1 din 13 mai 1849,
prin care îşi anunţă numirea de administrator
al Consistoriului Ortodox, prin hotărârea Nr.

509,

emisă d i n Sibiu, de comisarul ministerial
Berde Jozsef.

11

arie 1849. Cererea credincioşilor români,
aprobată, va fii înaintată protopopului Zaharia
1::3o iu, obligat să ducă la indeplinire organ1
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1 849,
Nr.699/1849

zarea unui concurs pentru ocuparea postului
- considerat pe nedrept vacant.

Arhidiaconul Zaharia Boi[u], raportează În
adu/ cu nr. 649/anul curent: după ce În luna
aprilie, anul acesta, s-a convins că preotul
Ioan Brânduş din Daneş şi-a părăsit Într-ade
văr biserica şi fiii spirituali, s-a ridicat şi a ple
cat cu toate ale sale şi cu familia, după ce
bise-rica şi casa parohiafă au fost devastate şi
jefuite, iar poporul era risipit asemenea unei
turme de oi părăsite de păstor, el [protopop
u/] tocmai s-a gândit, şi in urma hotărârii din
9 mai, /-a instalat pe preotul din Las/ea
Zaharia Tătar ca să fie duhovnic celor din
Daneş. Acesta a Îndeplinit serviciul divin În
mod normal, Însă comunitatea din Daneş şi-a
exprimat dorinţa de a avea un duhovnic ade
vărat, atât lui, cât şi comandantului locului,
datorită numărului mare de credincioşi, după
care, şi la sugestia comandantului locului,
pentru a da satisfacţie comunităţii de credin
cioşi din Daneş, a dispus să meargă În 12
iunie la Daneş şi pe 1 3 iunie a ţinut În faţa
bisericii o cuvântare În faţa poporului adunat,
În care a hotărât să aleagă În locul preotului
Ioan Brenduşe, că de când a plecat, nu se
mai ştie nimic despre acesta. 5-a putut vedea
limpede din . ochii şi de pe feţele poporului,
dorinţa de a avea un duhovnic (tocmai câte
va rude ale preotului Ioan Brânduşe au
refuzat să-şi exteriorizeze această dorinţă).
După aceasta au fost candidat : 1 . Vasile
Leicu din Sighişoara, 2. Nico/ai Moldovean din
Seleuşul Mare, J.Zaharie Tătar din Las/ea
Mare. Dintre aceştia, primul candidat a obţi
nut O, al doilea 4, al treilea 1 04 voturi. După
ce alegerea de preot s-a Încheiat, poporul a
cerut ca de Îndată ce este posibil, să-/ ducă
pe noul preot la Daneş ca să-I instaleze.
Raportând sus-menţionatul arhidiacon
rezultatul alegerii preotului de la Daneş, şi
adăugând, că preotul ales Zaharie Tătar dis
pune sub aspect moral şi profesi�nal de cali
tăţile unui duhovnic, acesta vă roagă să con
firmaţi rămânerea ca preot a aceluia, dar În
acelaşi timp de a permite şi confirmarea
alegerii de către Minister - ei neavând
[ortodocşii] deocamdată nici episcop dio

Traducere:
Extras
Din procesul verbal al Magistratului din
Sighişoara din 9 iunie 1849,

Cu nr. 649/ [1}849
Comunitatea satului Daneş ne prezintă că,
preotul ei Ioan Brânduşe, a dispărut <refu
giat În Ţara Românească> cu familia sa, din
1 9 ianuarie anul acesta, şi că a lăsat comuni
tatea orfană. Aceasta ne roagă, să ne pre
ocupăm mai mult de ea şi să creăm ocazia
ocupării parohiei, că nu se pot lipsi de epis
copi <preoţi> diocezani.
Acest anunţ i-a fost adresat lui Zaharia
Boi[u protopopul Sighişoarei] Împreună cu
cererea, de a-şi face mai multe convingeri
despre stările de lucru şi În cazul În care fos
tul preot al satului Daneş, Ioan Brânduşe, şi
a părăsit Într-adevăr satul, şi nu apare
numaidecât, atunci Îi vom da comunităţii un
alt preot. Rezultatul Însă se va raporta aici.
Transcris conform procesului verbal
Prin Friedrich Simonis ?
* Orig . lb. germană. Arhiva Mitropoliei
Ardealului din Sibiu, doc.37/1849, f. 12
Anexa 4
Sighişoara, 18 iunie 1849
Î n şedinţa din 18 iunie 1 849 a Magistratului
din Sighişoara, s-a luat în discuţie raportul
protopopul Zaharia Boiu, în care prezintă
situaţia critică, în care a ajuns parohia din
Daneş, devastată de insurgenţilor maghiari;
preotul Ioan Brânduşe va fi obligat să-şi
părăsească parohia, refugiindu-se cu familia
în Ţara Românească. Poporul rămas fără
preot, se va risipi "asemenea unei turme de oi
părăsite de păstor'� Î n lunile de iarnă, pro
topopul va trimite un înlocuitor din satul vecin
Laslea, pentru a le sluji în cele spirituale,
credincioşi cer preot permanent, ne mai
aşteptâ ndu-1 pe preotul lor. Se face " candi
daţie " de preot, din cei trei, câştigător va ieşi
Zaharia Tătur dm Laslca, cu 104 votu ri .

cezan, nici consistoriu.
Raportul despre alegerea preotului din
Dane!j, petrecutc'i la 1 3 luna acP.a.<;ta, În
prezenţa şi sub conducerea arhidiaconului
Zaharie Bui]u], făcută de către locuitorii neu
niţi, a fost luată la cunoştinţă de către
Magistrat, cu nota, cii dupti principiile noului

Traducere:
Extras

Din procesul verbal de şedinţă din

1B

iunie
78

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Pătimirile preotului Ioan Brânduşe din Daneş În anul 1 849
sistem efectiv, alegerea satisface pe deplin
expresia voinţei colective, astfel că cel ales
poate să ocupe funcţia Încredinţată ce este
declarată de către raportorul arhidiacon
Zaharie Boi[u] În nota sa.

1 889, p. 359
Anexa 6
[Daneş, după 1 5 august 1849]
Preotul Ioan Brânduşe, după întoarcerea
din refugiu, cere Magistratului din Sighişoara
să fie primit înapoi în satul său, unde a slujit
17 ani, fiind nevoit să-I părăsească pentru a
şi salva viaţa, plecând cu trupele imperiale în
Ţara Românească. La întoarcere găseşte pos
tul ocupat de un preot din satul vecin, cu
aprobarea autorităţilor maghiare, în " compli
"
citate cu protopopul Zaharia Boiu - cere să
fie " aşezat'� conform proclamaţiei comisarului
imperial Dorsner din 19 iunie 1 849.

Extrasă conform procesului verbal, de
către Fredrich Simonis
* Orig. lb.germ. AMA Sibiu, ibidem, f.4-5
Anexa 5
Braşov, 1 9 iunie 1849
Franz van Dorsner, numit comisar imperial
în noul regim absolutist, de la Braşov în 18
iunie 1849, va publica proclamaţia " Către
populaţia Transilvaniei'� prin care cere ca
ordinea şi siguranţa să se restabilească. Să fie
respectată de fiecare locuitor din această ţară
"
"greu Încercată de revolte şi alte delicte aceasta fiind cea mai mare dorinţă a împăra
tului.

Traducere:
Onorate Magistrat!

Au trecut deja 1 6 ani de când mi-am
Încheiat serviciul ca preot al românilor În
comunitatea Daneş. In timpul revoltei şi a
acţiunilor criminale ale ungurilor, pentru a-mi
proteja viaţa şi a familiei mele am luat
hotărârea fermă de a mă ataşa trupelor
cezaro-crăieşti, cu care am călătorit până În
Valahia şi am stat acolo În mod sărăcăcios
până ce aici s-a Îndreptat din nou situaţia şi
m-am bucurat să-mi reocup postul cu toată
siguranţa,
Totuşi, când am păşit În staţia mea, la
Daneş, mi-am găsit postul ocupat prin
Înlocuire făcută de către unguri cu un altul,
care se exprima foarte vehement că vrea să
mă scoată din ace/ loc. De aceea, şi pentru că
eu, ca bolnav, nu mai pot sta să mă Întreţin
Împreună cu familia În locuinţe străine, mi-am
luat libertatea ca să mă Încredinţez onoratu
lui Dumneavoastră Magistrat, care acelaşi, În
virtutea ordinului domnului colonel şi comisar
cezaro-crăiesc von Dorsner din 1/1 9 iulie
1 849 poate să găsească o cale să-mi pot
reocupa postul, ca pe viitor, să-/ opriţi pe
locţiitorul care a fost pus de unguri, şi
Începând de azi, să mi să plătească În mod
corect sa/arul Întreg care i se cuvine unui
preot valah. Pentru că acela refuză atât de
tare să plece de pe locul meu, mă Încredinţez
pe onoarea şi Îndrumarea unui cinstit
Magistrat, şi o arăt cu toată speranţa, onora
tului Dumneavoastră Magistrat.

Traducere:
Către populaţia Transilvaniei!

Numit comisar pentru Transilvania, aduc
aceasta cu anexa, pentru cunoaşterea gene
rală, că tot ceea ce să află sub numele de
autorităţi civile şi mandatari În toate chestiu
nile administrative, să se Îndrepte spre mine,
şi orice dispoziţie provizorală pe care eu o
consider ca necesară, să se Îndeplinească cu
punctualitate şi fără ezitare.
Cea mai caldă dorinţă a Majestăţii Sale a
Împăratului şi a Regelui nostru În această
ţară, greu Încercată de revoltă şi alte delicte,
ordinea şi siguranţa să fie restabilite cât mai
repede posibil.
Obligaţia fiecărui om cinstit şi cetăţean
loial, ca şi a mea, este de a acţiona după pu
teri pentru cea mai grabnică Îndeplinire a
acestei dorinţe.
Că această Îndeplinire poate fi pusă În viaţă
cât mai curând, mi-o garantează, simţul loial
al acestor locuitori ai Transilvaniei, În număr
nesfârşit de mare.
Braşov, 1 9 iunie 1849
Franz Dorsner m.p
Comisar cesaro-crăiesc.
* Nimlae Popea, Memorialul arhiepiscopu
lui şi mitropolitului Andrei Şaguna sau luptele

cel mai supus servitor

Ioan Brânduşc
paroh in Daneş
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adunat şi pustiita biserică s-au mai deres, cât
acum ne poate sluji În trÎnsa.
Acum dară, când eram mai vinecaţi de
rane/e sufleteşti, de nou iar ne aflăm răniţi, că
părintele Ioan Brănduşă, carele nu de o mare
vitejie ca naţionalist mare, ci de cunoştinţa
vinelor sale alungat, au fost fugit cu familia
sa, şi ne-au lăsat În primejdie, osibit de alte
popoară, ale cărora preoţi n-au fost ameste
caţi la nelegiuiri. Ba Încă după ce s-au depăr
tat de aici, dincolo, au trimis scrisoare inapoi
la neamul său, care mulţi dintre săteni au
văzut şi au cetit, pecum că pe dânsul la
Daneş să nu-/ mai aştepte, că trece În Ţara
Românească, precum au şi făcut. Acum În
urma păcii, ce ne-au adus trupele Împără
teşti, rusăşti şi austriace, [preotul Brânduşe]
ne face silă prin cinst[it] Magistrat, cu
Proclamaţie [a] domnului Doşner [Dorsner]
din 7 şi 1 9 iunie a.c. [1849], ca să ne fie iar
preotul. Vrând a să băga cu puterea În casa
preoţască a parohiei, peste preotul cel aici
statornicit - ci nefiind În stare de a putea face
aceasta, au adus din partea cinstit Magistrat
o comisie acum În 31 a lunii trecute [august],
căruia noi jos iscă/iţii juraţi ai bisericii dimpre
ună cu toată parohia, am dat răspuns: că pe
preotul Zaharie Tătar cel avem acum, nu
ungurii ni /-au dat, ci noi, pentru lipsa de
preot /-am cerut şi /-am adus pe cale legiuită,
prin porunca şi rânduiala cinstit Magistrat şi a
scaonului protopopesc, În nefiinţa de faţă a
Domnului episcop şi a Sfânt Consistoriului, cu
care sântem odohniţi şi aşăzaţi, şi ne rugăm
să fim lăsaţi aşa.
În privinţa aceasta totdeodată, rugăm şi pe
Cinstit şi Sfânt Conzistorium Episcopesc, să
vă milostiviţi a ne lăsa cu preotul cu care
toată parohia e mulţumită şi Îi sântem Încre
dinţaţi păstoriei cei sufleteşti, spre cea de
obşte fericire sufletească şi trupească, şi să
nu ni să mai facă silă cu preotul Ioan
Brânduşă, ce ne-au părăsit odată pentru tot
deauna, carele nu de biserică şi de popor, ci
numai de sine şi de familia sa ştie a să griji.
Şi să nu ne mai pricinuiască trapăd şi cheltu
ieli, cu jalbele sale şi cu comisiile cu care, de
va mai adăoge a ne mai supăra, alte nu-şi va
folosi, decum de[s]vălire a Învinovăţirilor sale,
pentru care ş-au părăsit biserica şi poporul

* Orig. lb. germană, AMA Sibiu, dac
37/18491 f. 9
Anexa 7
Daneş, 6 septembrie 1849
Comunitatea ortodoxă din Daneş descrie
pătimirile prin care a trecut biserica şi credin
cioşii ei, în anul 1848- 1849, pentru că n-au
vrut să-I denunţe pe preotul lor Ioan
Brânduşe şi pe alţi săteni români urmăriţi de
armata lui Kosuth biruitoare, care au omorât
40 de români; în ziua de 17 februarie 1849,
biserica şi casa parohială spartă şi prădată.
Acuze grave, dar nedrepte, i se aduc preotu
lui Ioan Brânduşe, pentru : Jurăturile de la
curţile domnilor ungureşti'� care erau cerute
de Comitetul Naţional Român, pentru apro
vizionarea, în cazul nostru, a Legiunii III-a
condusă de prefectul Vasile Moldovan.

Prea Cinstit şi Sfânt Conzistorium l
Din turburările ce au fost În ţara noastră,
satul nostru Daneş au avut de a suferi cele
mai simţitoare şi dureroase patimi, că preotul
cel avem Ioan Brânduş, fiind atins cu multe
furături de la curţile domnilor ungureşti ca
biruitori peste noi, acelea au adus perire la
vreo 40 de oameni ce s-au puşcat, că [de] ce
satu n-au putut da pe popa şi ceilalţi pe care
[Îi] căuta, fiind fugiţi.
Parohia Între patimile cele grele, doară, ca
batăr În cele sufleteşti să fim mângăiaţi cu
dumnezeieştile slujbe, de care eram lipsiţi de
tot, că: preot nu avem, biserica era spartă şi
jăfuită de ungurii, care tot ce au aflat aici bun
pentru ei au răpit, şi ce nu le-au fost de tre
buinţă au stricat, fiindcă părintele nostru nici
atâta n-au fost Îngrijat, batăr din odăjdiile
bisericii să fii grijit ceva - fără numai de sine
ş-au avut grijă.
În lipsă de preot, părintele protopopul nos
tru ne-au fost rânduit slujitori pe vreme
nehotărâtă, pe părintele Zaharie Tătar paroh
din Las/ea, dar aşa parohia care stă din mai
mult ca de o mie de suflete, având lipsă de
păstori sufletesc pe tot ceasul, nu puteam fi
Îndestulaţi. Drept aceia făcând rugăminte la
cinst[it] Magistrat al locului, ni s-au făcut de
acolo rand şi cale prin scaunul protopopesc

,

de am căpătat preot statornicit, pe susnumi

tul slujitoriu al nostru Zaharie

Tătar,

acelea care noi pănă acum le-am tăcut, şi le
tăcem, iar neodihnindu-să dânsul, să vor
dovedi spre a sa pedepsire dupJ leyi, şi a
noastră cu dânsul de obşte ruşinare.
Al Prea . cinstit şi Sfânt Conzistorium epis
copesc, Daneş, 6 septem[brie [1]849

prin

legiuită candidaţie, pe care-/ avem şi acum
aşăzat În sânul nostru. Sfinţia sa [preotul
Tătar] ca păstorul cel bun, cu toate mijloacele
a ostenit până ce risipite/e oi ale turmii s-au
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se ordonă " restabilirea vechilor stări de
lucruri'� Credincioşii şi juraţii satului au dat
răspunsul, că nu renunţă la preotul Zaharia
Tăta� fiind mulţumiţi cu el, că " nu prin guver
"
nul ungar I-au obţinut ca preot la Daneş, ci
dorinţa întregii comunităţii foarte numeroase
de o mie de locuitori, care aveau nevoie de
preot.

umiliţi fiii sufleteşti şi slugi
Daniil Gheaja
Aninie Babet
Simion Regman gojman
Nicolae Costandin
Ioan Moise Regman
Dumitru Gheaja
Zaharie Vlad
Constandin Bendorfean
Constandin Tiliea
Ilie Muntianu

Traducere:

Ca urmare a Însărcinări/ar Dvoastră, cu Nr.
973 şi 1 126/1849, subsemnaţii s-au deplasat
la Daneş, şi au făcut cunoscută plângerea cu
nr. 973 anul curent, a fostului preot neunit
Ioan Brânduşe din Daneş, făcută la Sibiu pe
12 septembrie 1 849, asupra actualului preot
neunit Zaharia Tătar şi Întregului consistoriu
<consiliul parohial> neunit din Daneş.
Preotul Zaharia Tătar declară, că el nu a
ajuns preot la Daneş din propria lui putere, ci
a urmat căile legale, respectiv pe calea
decanului şi a Magistratului din Sighişoara, a
fost chemat de comunitatea din Daneş În
locul preotului de atunci, şi nu pentru o
perioadă scurtă, ci pentru totdeauna, şi
deoarece el este mulţumit cu comunitatea şi
comunitatea cu el - el ne roagă să-I păstrăm
În această funcţie obţinută pe drept, cu atât
mai mult cu cât el a venit aici, fără influenţa
ungurilor.
Consistoriul neunit din Daneş a declarat, În
numele comunităţii, În prezenţa şi cu consim
ţirea tuturor vecinilor, că Întreaga comunitate
este cu totul mulţumită de actualul preot
Zaharia Tătar, pe care /-au luat În mod liber,
şi vrea să rămână la ea.
În acelaşi timp, comunitatea neunită din
Daneş, sau mai bine zis consistoriu/ui şi
vecinilor adunaţi În numele ei, i-a fost citit
documentul cu Nr. 1 126/849, care conţinea
Proclamaţia comisarului imperial a Domnului
colonel Dorschner, cu data de 1 9 iunie 1 849,
care anunţa restabilirea vechilor stări de
lucruri.
La această Înştiinţare, consistoriul declară
că ea, comunitatea neunită din Daneş, /-a
obţinut pe actualul preot Zaharia Tătar nu
prin guvernul ungar, ci după ce a fost
recunoscut de către onoratul Magistrat
sighişorean, că o comunitate atât de nume
roasă ca cea din Daneş /-a ales ca preot pe

s-au scris prin Simion Florea din Foatăr?
Rezumat: Sibiu, 7 septem [brie] N r. 14
[ 1]849
Daniil Gheaja, Simion Re[g]man, Ioane
Moisă, Zaharie Vlad, Costantin Tiliea, Ananilie
Babit şi Ilie Muntean toţi din Daneş, arată
cum parohul locului Ioan Brănduş, părăsindu
şi parohia de groaza maghiarilor rebeli, şi aşa
comunitatea ca să nu fie fără de păstoriu
sufletesc, sub stăpânirea maghiară, cu ştirea
Magistratului locului şi a protopopului atârnă
toriu, şi-au ales prin candidaţie de paroh slu
jitoriu, pre parohul [de la] Laslea, Zaharie
Tătar, pre care însă acum după restatorni
cirea păcii şi a ordinei legale, parohul Ioan
Brînduş întorcându-se la ale sale îndărăpt,
vrea să-I scoaţă afară şi să se aşeze iarăşi în
parohie-şi.
Deci susnumiţii, să roagă ca deoarece zisul
paroh Ioan Brănduş, în zilele cele mai năcăjite
i-au părăsit de o parte, iar de altă parte, ei
sânt foarte îndeclaţi ? cu Zaharie Tătar, pre
care după lege şi I-au ales, să fie lăsaţi cu
acesta.

R-tio: 1 0/22 sept[embrie] [1]849
Care arătare şi cerere să se Împărtăşească
cu protopopul atârnătoriu Zaharia Boi[u] spre
a da Încoace informaţie ţircumstanţială În
lucrul acesta.
* AMA Sibiu, doc. l4/ 1 849, f. 1-2
Anexa 8
Daneş, 1 2 septembrie 1849
Protopopul Zaharia Boiu trimite răspuns
Magistratului din Sighişoara, informându-1, că
s-a deplasat la Daneş < probabil cu comisia

condusă de Josef Kraus>, unde s-a citit plân
qerea cu nr. 973 a preotului Ioan Brânduşe
trimisă la Sibiu, şi Proclamatia comisarului
Dorsner nr. 1 126 din 19 iunie 1849, prin care

Zaharia Tătar, şi că doreşte să-I păstreze În
continuare ca atare.
După ce declaraţiile consistoriului <consili
ul parohial> au făcut cunoscute Întregii
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comunităţi adunate, comunitatea a recunos
cut aceste declaraţii, ca actul ei de voinţă.
Daneş 12 Septembrie [1]849
Joseph Kraus
Zacharie Boyu
Protopop grec neunit al Sighişoarei

Anexa 10
Daneş, [9 septembrie 1849]

"
" Protestaţia credincioşilor din Daneş, tri
misă protopopului, pentru a fi expediată epis
copului la Sibiu, sunt hotărâţi să nu renunţe
la preotul Zaharia Tătar din Laslea, rugându1 să nu pună în aplicare hotărârea din 5 sep
tembrie 1849 prin care cere ca preotul Ioan
Brânduşe să fie aşezat " in slujba ce o au avut
mai dinainte':

* Orig. lb .germană, AMA Sibiu, doc. 37
/1849, f.l 0- 1 1
Anexa 9
Sighişoara, 23/ 1 1 septembrie 1849

Prea cinstite părinte Protopoape!

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

Noi sătenii din Daneşu, in urma ordinaţii
generoase de către reverendisimu Prea ono
ratu M[ăria] Sa Domnul Domn episcop: " ca să
restaurăm lucrurile cu parohii slujitori, după
modrul vechiu'� şi cu poruncă În scris prin
Prea onorat D[omnia] Voastră, nouă trimisă:
În urma zisei, sau după acesta, năzuind cu
multă supunere cătră Prea onorat D[omnia]
Ta - cu plecăciune ne rugăm - fiind intr
această intreprindere după dreptate porniţi a
o isprăvi, a nu să pune in lucrare această rân
duială, ce ni s-au citit azi: " ca adică să
Înceteze p[ărintele] Zaharie Tătar a ne mai
sluji, şi să intre păr[intele] I[oan] Brânduşe in
"
slujba ce o au avut mai dinainte - pănă când
ne vom arăta şi noi cu cererea noastră la Prea
onoratul şi Mult luminatul Scaun episcopesc,
pănă va sta lucru - suspensu - neisprăvit,
voim să ne slujească părin[tele] Zaharie
Tătaru, pe domnia lui il ţinem a ne fi În toate
lipsele preotul nostru.
Prin acesta, rugându-ne şi nădăjduind
doritul resultat al declaraţiei noastre
rugăminţi, sântem
Ai Prea [s]finţit Domniei Tale
umiliţi supuşi
Constandin Bendorfean
Dumitru Gheaja
Andrei Lazăr, foatăr
Costandin Tilitsca
Zaharie Costandinu
Zaharie Vlad
Simion Regmanu, gociman <primar>
Nicolae Costandinu
Ioan Moise

Prea luminate şi Prea osfinţite Domnule
episcope!
La porunca Prea osf[inţit] M[ării] Tale din 5
sept[embrie] curgătoriu, În privinţa preoţilor
din Daneş, ce am primit in 8 [septembrie] a
curgătorii [luni], şi in ziua aceia am şi impli
nit din partea-mi aceia ce mi s-au poruncit,
adică: pre preotul Zaharie Tătar l-am hotărât,
ca din ziua aceia inainte să Înceteze de la
toate slujbele din biserica şi parohia
Daneşului, şi in termin de 3 zile retrăgându
să inapoi la parohia sa Las/ea, să aibă loc,
fostul aici paroh Ioan Brânduş de aş cuprinde
postul său.
În urma aceştia, a doua zi mi-au adus dep
utatu din partea parohii trimis 1 goşmanu
Simion Răgman 1 protestaţia aicea alăturată,
care cu plecăciune aştern Prea osf[inţit]
M[ării] Tale, umilit rugându-mă:
Să binevoiţi a-mi porunci mai incolo cum să
urmez, că parohia aceia nu vor să cuprinză pe
preotul Ioan Brânduşă.
Al Prea luminat M[ării] Tale
Sighişoara 23/1 1 sep[embrie] 1849
umilit serv

Ilie Munteanu
Danii/u Gheaja
Simion Florea, foatăru <fiJt>

Zaharia Boi[u]
Protopop tractului Sighişoarei
gr[eco] n[e]u]nit]
*AMA Sibiu, doc.37/ 1849, f. 6

*AMA Sibiu, Ibidem, f.7
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tirănii şi a cruzimii''; credi ncioşii din Daneş,
numai după ce generalul Bem publică
prochemăciunilor, s-au întors la casele lor
" unii mai curând alţii mai târziu'� dar şi-au
găsit biserica jefuită, oamenii speriaţi,
căutându-şi alinare numai în " dumnzeieştile
"
slujbe şi nu le avea - numai atunci au apelat
la Magistratul locului, să le dea alt preot să le
aline suferinţa, aşa I-au ales pe tânărul preot
din Laslea . Î n urma comisiei mixtă, trimisă în
12 septembrie, la plângerea preotului Ioan
Brânduşe, spune protopopul, ei au trimis o
delegaţie cu o protestaţie, pentru a-1 informa
că refuză categoric să renunţe la preotul ales,
Zaharia Tătar.

Anexa 1 1
Daneş, 1 3 septembrie 1849
Plîngerea preotul Zaharia Tătar adresată
episcopului, prin care se roagă să-I nu-l tri
mită înapoi la Laslea, pe care o consideră, că
" e o mare ruşine şi ticăloşie'� neştiind dacă
credi ncioşii de acolo îl mai primesc înapoi .

Prea luminate şi Prea osfinţite Doamna
Doamne episcope al nostru Prea milostiv
Stăpân şi Îndurat Părinte!
Cu porunca M[ării] Tale din septembrie
curg[ătoare], părintele protopop Zaharie
Boi[u], mă opreşte sub datu 20/8 septembrie
cu toate slujbele de la biserica şi parohia
Daneşului, şi mă hotărăşte să mă retrag la
parohia Las/ii, de unde am venit, În termin de
3 zile, să deşchiz locu părintelui Ioan
Brânduşă. La aceasta eu mă văz foarte tică
los şi ruşinat, fiindcă eu nu din sinea mea, nici
Îmbulzit cu vreo mijlocire necuviincioasă, ci În
vremea cea mai primejdioasă şi de nevoie, m
am dus din Las/ea În Daneş, pe cale legiuită,
care acum văz că mi-au adus mie o mare
ruşine şi ticăloşie a mă Întoarce la parohia,
care nu ştiu Încă voiva [vor voi] a mă
cuprinde Înapoi la sine, sau nu, şi aici unde
acum sânt , mi-am adunat cele pentru trai.
Cu lacrămi, rog mila Mării Tale, să nu mi să
socotesc impotrivire poruncii arhiereşti aceas
ta, că ce Îndrăznesc a-mi arăta şi eu pricinile,
şi pănă aceste să vor Încunoştiinţa limpede
Mării Tale, cu plecăciunea mă rog să am
graţia Mării Tale a fii nemişcat de la locu
lăcuinţii unde sânt acum, care nădăjduind de
la părinteasca Îndurare, sânt
Al Prea asfinţit Mării Tale

Prea luminate şi Prea asfinţite D. D.
Episcope!
Fiindcă din turburările timpurilor timpului
trecut, parohia Daneşului din Protopopiatul
nostru, au rămas În mare neodihnire În pri
vinţa preoţilor, atâta pentru sine Însuşi şi pre
oţii săi, cât şi pentru Scaunul Protopopesc,
care az[i] nu este În stare de a-i putea Împă
ca şi odihni.
Viu, drept aceia, din detorie cu arătarea
Împrejurări/ar acestuia lucru, cătră Prea lumi
nat Scaun Episcopesc, căruia umilit mă
Înfăţişez, cu rmătoarele:
Din năvălirea trupelor ungureşti revoluţio
nale care din 1 7/5 feb[ruarie] a.c. au călcat
mai Întâi pre pământu regesc În Scaunul
Sighişoarii, Împărţindu-să şi risipindu-să
poporul nostru român, ca de o furtună, de
frica tirănii şi a cruzimii acelora, mai pe urmă
s-au mai adunat pre la lăcaşurile sale cu
simţitoare păgubiri, preoţii şi mirenii, mai ales
după Procheăciunile generalului Bem, unii
mai curând alţii mai târziu - una din cele mai
pătimaşe, era parohia Daneşului, cu biserica
rănită şi jăfuită, oamenii spăriaţi şi risipiţi numai la biserică Îşi căta mângăierea, dar nu
putea să o afle, că: biserica era pustiită, de
prectu lor Ioan Brânduşe, ce era depărtat
deci cu toată familia nu să ştia nimic de dân
sul, poporul dorea dumnezeieştile slujbe şi nu
le avea.
Între aceste Împrejurări, din porunca
dregătorii sub care eram [maghiară], am rân
duit acolo slujitoriu pre cel mai aproape şi În
stare vecin p[ărintele] Zaharie Tătar, parohul
din Las/ea, <Încă> În ziua de 24 aprilie a.c.

Daneş, 1 3 septembrie [1]849
umiltă slugă
Preotu Zaharie Tătar din Daneş
* AMA Sibiu, ibidem, f.B
Anexa 12
Sighişoara, 24/12 septembrie 1849
Răspunsul cutremurător al protopopului
Zaharia Boiu, trimis episcopului, despre cele
întâmplate în parohia Daneşului: în data de
1 7 februarie 1 849 au năvălit trupele ungureşti

Dar, zisa parohie, neputându-să Îndestului cu

"F�VlJiuţitJflale " PBste sat�l� d i n gcaunul
slglilşăârel, i�r raffi�Rii !i-i:lu împră$tiat carE!

at�ta, au făcut rugare la an[orutul] Msgiatrflt,
carele Îl1dat8 dup� pofta for; mi-au fJOWnEit

sub dto 9 iunie a.c. Nr. 949, de am f.!Jcut can-

pe unde au putut " ca de o furtună de frica
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didaţie de preot statonic, aici. Aceasta deo
dată, fu făr de rezultat, că preotul Ioan
Gheaja din Beşa, pe de altă cale au Împede
cat lucru prin comandantele local unguresc
Grofu Franc Haler, de acolo s-au poruncit sub
dto 1 6 iunie a.c., ca de n-au să fac candidaţie
in care să fie şi p[ărintele] Ioan Gheaja.
Acesta s-au şi săvârşit, având lingă mine pre
un ofiţir militar unguresc, anume Bolog din
partea P/aţ Comand. Rânduit. După care mi s
au poruncit, atâta de Plaţ Comand., cum şi de
la on[orat] Magistrat[ul] locului sub unu dto
25 iunie a.c. ca numaidecât să indestulez voia
şi lipsa poporului dăneşan/ carele ne-ncetat
striga şi cerea preot/ cu restatornicirea voti
zantului preot Zaharia Tătar, şi aşa cu mare
mulţumirea a tot poporul, s-au adus şi aşăzat
acesta aici În casa parohii, care era goală şi
curtea cu grăina şi biserica imprejur, toate
pustii.
Acestea cum s-au Întâmplat cu parohia
Daneşulu, in nefiinţa de faţă a M[rii] Tale şi a
On[arat] Conzistoriu Episcopesc, indată după
reintoarcerea trupelor Împărăteşti ruseşti şi
austriace, În urma aşa numitei Înştiinţare a
Domnului Dor[s]ner ce[saro] rege[sc] comis
ariu din 6/18 iulie a. c., am şi făcut umilita-am
relaţie sub dto 1 6/4 august trecut, când Încă
nu ştiam nimic de p[rintele] Ioan Brânduşe,
aceasta acum şi Prea luminat M[ării] Tale nu
lipsesc curat şi limpede a incunoştiinţa.
Mai dincoace, primind porunca M[ării] Tale
din 5 septem[brie] curgătoriu, ca fără
Întârziere să suspendez pe p[ărintele] Zaharie
Tătar, din Daneş din toate funcţiile, şi pre
dânsul să-/ trimiţi cu relaţia la Sibiu, iar paro
hia să o predau p[ărintelui] Ioan Brânduşe.
Aceasta eu În ziua 20/8 septem[brie]
c[urent], cum am primit, o am şi făcut cunos
cută, atâta jăluitului preot Zaharie Tătar, cum
şi parohii, hotărând prea acesta: să Înceteze
de la toate slujbele şi in termin de 3 zile să să
ridice de aici, cu totul, ca locul să rămâie slo
bod fostului paroh Ioan Brănduşe; Însă a
doua zi parohia nemulţumită, au trimis o de
putaţie aici la mine, cu protestaţia, ce o am
aşternut M[ării] Tale, ieri sub pecete, prin
p[ărintele] Ioan Brănduşe.
Iar Înainte de aceasta, pe jalba p[ărintelui]

Ioan Br[ăndu�ej, on[orj Magistrat local, au
poruncit o comisie mixtă spre cercetarea jal
bii, nefiind atunci ştiută venirea M[ării] Tale,
can'!a s-au şi făcut in faţa locului Daneş În
ziua 12 septem[brie] a.c., şi sub ziua 1 5/3 a
lunii aceştia s-au şi aşternut investigaţia
aceasta la on[or] Magistrat, care decumva

pănă acum nu va fi sosit, fără zăbavă va veni
la Prea luminat Sc[aunul] Episcopesc, din
care vă veţi milostivi a vedea starea lucrului.
După aceasta, care din detorie ofiţioasă le
fac cunoscute, aştept hotărârea care te vei
milostivi a porunci, celui ce sânt
Al Prea Osf[inţit] M[ării] Tale
Sighiş[oara], 24/12 sept[embrie] [1}849
umilit servitoriu
Zaharie Boiu
Prot]opopul] tract[ului] Sighişoarei
gr[eco] neu]nit]
Rezumat:
Za harie
Boiu
protopopul
Tractului
Sighişoare arată pre larg, cum lăcuitorii noştri
din Daneş, după invazia ungurilor rebeli
cuprinderea şi a locului acelora - fiind para
hul lor Ioan Brănduş dimpreună cu familia
fugită - au stăruit la Magistratul local şi la
Jurisdicţia
M i l itară
ungurească,
[să
primească] slobozenie a-şi alege alt paroh
prin candidaţie, pre care, şi înceluindu-lîn per
soana parohului de la Lazlea, Zaharie Tătar acum la întoarcerea zisului Ioan Brănduşe
îndărăpt, poporul nefiind îndestulat şi mai
nainte, nici într-un chip nu va să-I primească
iarăşi de paroh, ci se roagă ca să rămână cu
numitul Zaharie Tătar.

R-tio:22 septem./ 4 oct. [1}849
Văzându-se şi din arătarea acesta a refe
rentului protopop, precum şi din toată proce
dura acestui lucru, că preotul Ioan Brănduşe,
au perdut cu totul increderea şi dragostea
poporului atârnătoriu, ca pre numitul preot
Ioan Brănduşe să-I indrepteze a-şi căuta alt
popor pre lângă care s-ar putea aplica.
* AMA Sibiu, Ibidem, f. 1-2
Anexa 13
Sighişoa�a, 26 septembrie 1849
Magistratul d i n Sighişoara trimite la
Consistoriu din Sibiu rezultatul investigaţiei
făcută de comisia mixtă, în data de 12 sep
tembrie 1849, în cauza disputei dintre cei doi
preoţi de la Daneş, cerând ca rezolvarea să
vină de la episcop.
Nr. 1 2 1 1/[1)849
Traducere:

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

Protopop Tract[ului] Sighişoarei
Rezumat: Sibiu, 18 octomv[rie] [1]849
Zaharie Boi[u] protopopul Sighişoarei,
înştiinţează cum că, obştea noastră din Daneş
este foarte mulţumită cu rânduiala consistori
ală din 22 sept[embrie] Nr.37, prin care preo
tul din Lazlea să rânduieşte de paroh acolo,
însă pentru a fi însă deplin mângăiată, acea
obşte să roagă, ca să i să dea parohului cuvi
incioasă singilie. Totodată să aşterne şi jalba
obştii de la Lazlea prin care să roagă ca să
îndatoreze scaunul acesta episcopesc pe
preotul lor de mai nainte Zaharie Tătar, să-I
treacă la altă obşte, ci să rămâie acolo, iar de
nu să-i mângăie cu alt preot.

Sighişoara, 26 septembrie 1849
cel mai supus servitor al Magistratului
oraşului liber regal şi al scaunului
Sighişoara
(semătura indescifrabilă)

R-tio: 29/ 8-bris [octombris] 1 1 0/ 9-bris
[noimbris]; 1 93/ 1 849
Să se rescrie arătătoriului protopop, ca pe
preotul Zaharia Tătar, să-I indrepteze incoace
pentru a-şi scoate cuviincioasa singi/ie. Iar
Încât e pentru jalba obştii din Lazlea, să se
spuie, cum că Consistoriul nu poate abate de
la hotărârea de sub Nr.Jl a. c. şi să să inda
toreze arătătoriului protopop, ca să facă
cuvincioasa punere la cale, pentru ca obştea
numită să nu pătimească prea scădere
sufletească.

* Orig.lb.germană. AMA Sibiu, ibidem, f.3
Anexa 14
Daneş, 8 octombrie 1849
Protopopul Zaharia Boiu îi cere episcopului,
în numele credincioşilor din Daneş, ca preotul
"
Zaharie Tătar să primească "singhilie pe
parohia Daneş, în urma aprobării Consisto
riului din Sibiu nr.37 din 4 octombrie 1849,
dată la dorinţa şi presiunea credincioşilor de
aici.

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

Prea luminate şi Prea sfinţite Doamne D.
Episcope!
În urma hotărârii Prea luminat s[finţiei sale
domnului] episcop din 22 sept[mbrie] /4
oct[mbrie] a. c. Nr.37 eşită, in privinţa pre
oţilor din Daneş tractul Sighişorii, aflându-mă
azi aici in faţa locului Daneş, Întreagă parohia
aceasta ş-au arătat mulţumirea sa la
hotărârea cu care după a lor dorinţă şi umili
ta rugare, v-aţi milostivit a-i mângăia.
Totdeodată adaugă Încă a să ruga, să
binevoiţi spre a lor desăvârşită odihnirea
sufletu.'ui, pre nou denumitul preot Zaharie
Tătar, desăvârşit paroh a-1 face şi prin
arhiereasca binecuvântare cu singilia a-1 sta
tornici, să vă milostiviţi, care umilită rugare şi
dorinţă a lor, cu asemenea Încredinţare
Îndrăznesc a o mijloci Prea lum[inat] episcop,
cel ce totdeauna, sânt,
Al Prea sfinţit M[ării] Tale şi sf]ânt]
Conz[istoriu] Epi[scopesc]

Anexa 15
Laslea, 7 octombrie 1849

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

prP.nţJi pe fiul parohu/ui nostru Ioan Tătar,
anume Zaharia Tătar, după voia şi
rugămintea noastră, de cdre lucru tare ne-am
bucurat, dar� acum sântem cu totul mâhniţi:
ci§ pe vremea când eram Împ/aţi sub

,

8

oct[ombrie] 1849
umilit credincios servilur
Zaharie Boiu
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stăpânirea maghiarilor, de două ori I-au prins
ungurii, de unde I-au dus să-I prăpădească, şi
noi tot l-am scos ca pe al nostru preot cu
punerea vieţii noastrer, pe urmă În loc de
mulţămită, ne-au lăsat şi dându-se pe voia
dănăşenilor, s-au dus acolo preot, şi noi am
rămas iarăşi cu preotul cel bătrân şi livid de
toate puterile de nu e harnic să ne slujească
s[ânta] litur-ghie şi c[ele]l]alte].
Cu lacrămi rugăm mila Preaosfinţit Mării
Tale, să te milostiveşti a porunci zisului preot
Zaharie Tătar, ca să se Întoarcă la locul său
lângă bătrânul său tată, şi să ne slujească ca
preot al nostru; că pe satul nostru s-au pre
oţit, nu pe Daneş - altmintrilea ne rugăm, să
se ieie la darea de seamă, din ce pricină ne
au lăsat şi ne-au făcut o batjocură ca aceas
ta. Pe urmă ca preot vrednic, a ne mângăia,
să te milistiveşti,
Al Prea asfinţit Mării Tale
Lazlea in 7 octomvrie [1]849
Umiliţii fiii sufleteşti
Petru Pop goşman
Vasilie Suciu
Gheorghie Dop Nicolae Neag
Nicolae Oprea
juraţii bisericii cu toată parohia Lazlii
Se[aunul] Sighişoarei
Din fi/ia Hodvi/ag
Samoil Gheorghie gociman
Ioan zaharie
Petru Moşoi < . . . >

Prea luminate şi Prea sfinţite Doamne O.
Episcope!
Cu prilejul vizitaţiei protopopeşti, afându
mă azi aici in satu Daneş tractu/ Sighişoarei,
am făcut cercetare despre pagubile eglezias
tice de aci, făcute din partea rebelilor
maghiari, care prin aleşii satului in special
luându-/e, face suma pagube/ar 1 622 fiorini
w. w: la biserică, casa preoţască şi şcoală.
Între cele pierdute să află şi s[ântul]
antimis. Deci spre implinirea aceştia mari
lipse, acest bine credincios fiu al s[fintei] bis
erici aceştia, s-au indurat a să face dintr-al
său binefăcător bisericii cu câştigarea acestui
s[ânt] odor. Spre acesta sfârşit, evlavioşia sa
doreşte ca Însuşi in persoana-şi, să să invred
nicească a primii din prea sfinţitele mâni
Împreună cu arhiereasca binecuvântare
s[fântul] antimis, plătit din proprietatea sa.
Cu care dorinâă a lui Îl recomand părinteştii
graţii şi umilit mă rog să te milostiveşti a-1
mângăia - numele lui este Nicolae Tătar, a
căruia mângăere privată, va fi bucuria de
obşte a multora, intre cari şi cel ce sunt,
Al Prea sfinţit M[ării] Tale
Daneş, 6 oct[ombrie] [1]849
umilit servu
Zaharie Boiu
Protopop tract[ul] Sighişoarei gr[eco]
n[e]u[nit]

Resoluţie. Sibiu 18 octombrie 1849
1 12/[1]849
Fiindcă parohul Zaharie Tătar s-au aflat cu
cale şi de lipsă chiar şi după cererea lui a se
muta din Las/ea la Daneş, Consistoriul epis
copesc, nice mai abate de la hotărârea aceas
ta Nr.37 /[1]849. Pentru ca sup/icanţii Însă să
nu pătimească in cele sufleteşti, s-au dat pro
topopului atârnători indreptare, că poartă
grjă in privinţa aceasta.
Sibiu. Din şedinţa Cons[istorială] in 24 act./
8 nov. [1]849
Prin Ioan Hannia notar consi[storia/]
* AMA Sibiu, ibidem,

1 622 f.w - între obiectele furate, se afla şi sf.
antimis, un credincios pe nume Nicolae Tătar,
s-a oferit să meargă la Sibiu să cumpere altul
nou, având dorinţa să-I primească chiar din
"prea sfintele mâni Împreună cu arhiereasca
"
binecuvântare a episcopului.

Rezumat: Sibiu 18 octom[brie [ 1]849
Zaharia Boi[u] protopop [al] Sighişoarei
arată cum că călătorind prin satul Daneş, şi
făcând cercetare despre pagubele pricinuite
acolo prin rebeli, din arătările aleşilor satului,
au aflat cum că paguba făcută la biserică,
casa parohială şi şcoală, să suie la o sumă de
w.f. 1622.

f. l

R-tio: 29 oct/1 0 nov }1]849
Să ia spre cunoştinţă şi arJtătoriul pro
topop să Îndrepte7e pre obştea păgubită din
Da neş a se adresa in privinţa despăgubirei
cătră comandantele militariu [a] districtului
respectiv.
Exped. 29/1 1

Anexa 16

Daneş, 6 octombrie 1 849

Protopopul Zaharia Boiu raportează epis
copului, că a cercetat pagubele făcute la bi
serică, casa parohială şi şcoala din Daneş, de
către "rebeli maghiari': suma se ridică la

*AMA S1b1u, doc. 1 13/ 1849
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juraţii, a fi Împăcat cu poporul? Acestea de va
fi de lipsă, le am toate În orighine, umilit le
voi şi arăta pohtindu-mi-să, având şi si[n]ghi
lia pe numitul popor.
Prea Sfinte Părinte, caută cu ochii milostivi,
alăturând şi dreptatea asupra mea şi asupra
copiilor mei, nu mă lăsa pradă duşmanilor, de
vreme ce nu mă simţ cu nimica vinovat -.
Oară de tot osăndit!
Milostiveşte-te a mă Întoarce În parohia
mea, cu toată smerenia, Îmi iau a face cunos
cut, că În ceasurile acestea, Îţi este cu
neputinţă a ne mângăia pre amândoi, adecă
şi pe părintele Tătar. Părintele Vasilie Leicu,
al doilea paroh de la Sighişoara, s-au mutat la
cele veşnice şi parohia e vacantă. Milosti
veşte-te a-1 muta din parohia mea pe părin
tele Tataru, În vacanta parohie a Sighişorii,
sau dimprotivă milostiveşte-te a mă introduce
pe mine, să nu mi să piarză zilele În osândă,
nevinovat. Cu această rămâi, aşteptând
milostiv mângăiere, sunt,

Anexa 17
Daneş, 3 februarie 1850
Preotul Ioan Brânduşe îi trimite episcopu
lui, în 3 februarie 1850 un memoriu, în care
îşi povesteşte pătimi riie sale, atât în vremurile
insurgenţilor maghiari, şi ca refugiat în Ţara
Românească, dar durerea cea mare, a avut-o
la întoarcerea acasă, când şi-a găsit parohia
ocupată de preotul din Laslea, aşezat de
"
" vicariatul cel nelegiuit maghiar în " complici
"
tate cu protopopul Zaharia Boiu.

Prealuminate şi Preaosfinţite Domnule
Episcope, mie milostiv Părinte!
Din pricina necredincioşilor insurgenşi, carii
s-au sculat a răsturna până şi paroh
Împărătesc, a cărora furie Într-atâta au fost
Înfricoşată, cât bine credincioşii tronului
Împărătesc, au fost siliţi a să da În lături.
Partea cea mai mare În prinţipatele Valahii.
Nenorocitul de mine! Ca să-mi păstrez viaţa şi
eu am fost unul din cei trecuţi În fugă Împre
ună cu preoteasa şi copiii, de frica rebelilor.
Dăruind Dumnezeu biruinţă Împăratului
nostru asupra varvarilor la vremea sa, refujia
ţii ne-am Întors paşii iarăşi la patria noastră,
unde În loc de a mă bucura de scăparea de
vrăjmaşi, de mai mare am dat. De vreme ce
În mijlocul răzbelului, nefiind eu acasă În
parohia mea, preotul Zaharie Tataru din
Las/ea, Încăpând În graţia domnului protopop
Zaharie Boi[u], carii Împreună, văzând voia
poporului meu din Daneş, meşteşugind şi cu
tistia politică de pe vremea aceea, s-au
aşăzat de paroh În Daneş - eu am rămas
afară, deschis de parohie.
După aşăzarea răsbelului, toate legile şi
orânduielile şi politice, şi din lăuntru, s-au
răsturnat, toţi protopopii şi preoţii fugari s-au
Întors la staţiile lor, unde Încât să pot să
mângăie, numai eu stau deşchis afară de
parohie, unde de şaptesprezece ani, cu toată
strădania şi supur!9rea, atât a răposatului
protopop, ca capelan În cincisprăzece ani,
atât şi poporului preot desăvârşit 1 7 ani.
Adecă după moartea socru[lui] meu, am fost
paroh, şi contrazicere dreaptă asupra mea n
au fost. Ce e mai mult, la anu/ 1841 poporul
au poftit ca să capăt putere şi a duhovnicii. La
anul 1 846 m-au poftit poporul pentru liniştea,
desăvârşit În rândul simbrii preoţăşti, a face
contact, care şi făcându să şi i'ntărindu-să,
atât de juraţii satului, cât şi de domnul pro

Al Prea luminat Mării Tale
obidat fiu
Ioan Brânduşă
preot În Daneş
Rezumat:
Ioan Brânduşă, fostul paroh în Daneş
S[caunul] Sighişorii, prin jalba sa de preot, 3
febru[arie] a.c. primită, a rată cum de frica
rebelilor au fost sâlit împreună cu familia a
trece la Ţara Românească. Şi cum sub vre
mea pribeg i rii sale, parohul din Laslea,
Zaharie Tataru, câştigând graţia protopopului
Zaharie Boi(u) şi învoirea poporului, cu ştirea
nelegiuitei tistii de atuncea, s-au aşezat de
paroh în parohia Daneşului, scoţându-1 pe
dânsul fără nici o vină a sa, din parohia în
care 17 ani au păstorit. Şi macar că toate rân
duielile sub rebeli făcute, după aşezarea răz
belului s-au răsturnat şi toţi preoţii fugari ş-au
dobândit staţiile lor, totuşi numai jeluitoriu a
rămas afară din staţia sa.
Cere, ca din privinţa nevinovăţiei sale şi a
pruncilor, a nu-l lăsa pradă dujmanilor. A să
restatornici în parohia avută şi pe părintele
Zaharie Tatar, a-1 muta la Sighişoara în locul
răposatului paroh Vasilie Leicu. Sau dacă nu,
macar pe jeluitoriul, a-1 întări întru paroh în

parohia Sighişorii.
Jalba aceasla -:;ă împărtăşeşte cu pro
topopul locului Zaharie Boi [u], spre darea cir
cumstănţialei informaţii .

-

tupop.

Mai

Încolo,

la

anul

1 849,

mai

uoyr;:(jr;:�·(r;: clumnuf protopop impreunâ cu
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pe Eparhia greco-răsăriteană din Ardeal. Deci
subscrişii fiind Însărcinaţi de la inaltul
Guvernu prin decret din 26-lea Aprilie 1 852
cu Împărţirea acestui dar Împărătesc, şi
aflând că şi În obştea bisericească din Daneş
s-a jefuit biserica şi s-au făcut pagubă de 649
f? Au aflat cu drept a da din suslăudatul dar
Împărătesc un ajutoriu de 1 00 fiorini argint,
care ei numaidecât /-au şi numerat prelângă
cvietanţia reprezentanţilor susatinsei comu
nităţi bisericeşti, Îndatorindu-o, ca darul aces
ta preaÎnalt după cunoştinţa adevărat creşti
nească să-I Întrebuinţeze spre lipsele bisericii
sale, şi să dee socoteală Consistoriului
Eparhial despre aceia, cum, şi spre ce sfârşit
s-au Întrebuinţat darul acesta Împărătesc.
După toate acestea nu am lipsit noi sub
scrişii şi a două oară a sfătui şi a Învăţa
obştea bisericească, ca precum deapururea
să fie mu/ţămitoare cătră Înaltul nostru
Împărat Fraţisc Iosif I pentru darul acesta
Împărătesc, aşa şi cu credinţă şi cu alipire
adevărată nicicând să nu Înceteze a fi gata a
pune şi viaţa sa pentru PreaÎnduratul nostru
Monarh, şi pentru Înalt aceluiaşi Casă
Domnitoare, şi În sfârşit aducându-şi aminte
totdeuna de milele cele mari Împărăteşti, că
adecă de iobăgie s-au mântuit şi aseminia
Întreptăţire au dobândit, să Înnoiască din zi in
zi evlavia sa către cel mai bun intre Împăraţi
Franţisc Iosif I.
Care toate spre vecinica pomenire puindu
se În Protocolul Bisericii, din Daneş s-au
Întărit prin subscrierea noastră. Anul şi ziua
precum mai sus.

R-tio: 23 feb. 1850
Să se scrie protopopului Zaharie Boi[u], ca
pre suplicantul preot Ioan Brânduşi, provi
zorie să-/ aplice in parohia prin moartea paro
hului Vasilie Leicu din Sighişoara, vacantă
rămasă şi rezultatul să-/ arate incoace fără
Întârziere!
* AMA Sibiu, doc. 1 79/1850
(Fato 4, 5, 6 - Memoriu preotului Ioan
Brânduşe, din 3 februarie 1850)
Anexa 18
Formularul " dar Împărătesc înmânat preo
·
tului Zaharia Tătar, pentru paguba avută de
biserica din Daneş în anii revoluţiei, suma
fiind de 100 de florini, semnat de episcopul
Andrei Şagu n a şi comisarul împărătesc,
maiorul Piret.
"

30 mai 1850
Anul Domnului 1852 În 30 ale lunei lui Maiu
am eşit noi subscrişii la obştea bisericească
din Daneş şi i-am ţinut o cuvântare mai pre
larg despre Îndurata domnie a Prea Înălţatu
lui nostru Împărat Franţisc Iosif I, şi despre
părinteasca Preainalt aceluiaşi ingrijire pentru
supuşii săi credincioşi, pentru starea lor, şi
pentru starea sfintelor lui Dumnezeu Biserici;
după acestea i-am vestit, precum că: Maies
tatea Sa cesaro-regească Apostolică Fraţinsc
Iosif I, prin preaÎnaltul său Înscris de cabinet
din 31 -lea Martie a.c. dat cătră Serenitatea
Sa, Domnul guvernator militar şi civil
principele Karol de Şvarţenberg, sau indurat a
face poporului român din Ardeal in recunoaş
terea credinţei şi a lipirei arătate cătră
Augusta Casă Împărătească, un dar de
şasezeci de mii fiorini argint, spre Înnoirea şi
inzestrarea bisericilor arse şi păgubite În
decursul resbelului revoluţionar din anii 1 848
şi 1 849, din care dar Împărătesc au venit
jumătate, adecă treizeci de mii fiorini argint

B[aron] Piret Major
Andreiu Barone de Şaguna
Aug[ust] Comisariu
Episcop
*ANDJ M u reş, fond Parohia ortodoxă
Daneş, inv. 7 18, dos. 1/1848-1852, f. 1 03

"
(Fato 7- Formular " dar Împărătesc pentru
parohia din Daneş)
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Note
" de a ridica bucatele de la curţile domneşti, şi a le duce
la magazinele Împărăteşti, sau la loagăre, au trebuit şi
comunitatea noastră de la Beşinău a duce " - AMA, doc.

1. IOAN LuPAŞ, Mitropolitul Andrei Şaguna. Monografie.
ed. III, cu o posfaţă de Matei Albastru, Bucureşti, 1999,
p. 94; Liviu M AIO R, 1848-1849. Români şi unguri În revo
luţie, Bucureşti, 1998, p. 366.
2 . ILARION PUŞCARIU, Mitropo/ia românilor ortodocşi din
Ungaria şi Transilvania, Sibiu, 1900, p. 102
3 . MIRCEA PĂcuRARIU, Revoluţia românească din Tran
silvania şi Banat in anii 1848-1849. Contribuţia bisericii,
Sibiu, 1995, p. 1 5 1
4. Anexa 1 ; ILARION PuŞCARIU, op.cit., p . 35-36 (anexe)
5. Anexa 2; Ibidem
6. IOAN LUPAŞ, op.cit., p. 96
7. Ibidem, p. 104
8. IOAN RĂUŢEscu, Preoţi din Ardeal refugiaţi În judeţul
Muscel la 1849, în Biserica Ortodoxă Română, an LIV,
1936, nr. 3-4, p. 149- 1 5 1
9. A slujit î n parohia din Bădenii-Pământeni, aproape
de Câmpulung
10. Tatăl şi fratele lui Iosif Hodoş
1 1 . Care nu s-a întors în parohie nici în octombrie
1849, cum ne spune "jalba credincioşilor " - A.M.A, doc.

302/1850
25. A. P. ALEXIu, Din pomelnicu/ martiri/ar români de la
1848-1849, în Transilvania, III, nr. 19 din 1 oct. 1870, p.
244
26. Pune şi el semnul întrebării, nu credem că au fost
aduşi la Tg. Mureş, dacă au fost omorâţi şi aruncaţi în
Târnavă.
27. Tot al zecelea
28. Anexa 1 0
2 9 . Anexa 1 1
3 0 . Anexa 1 5
3 1 . Anexa 1 2
32. Cele două proclamaţii d e amnistie pentru români
şi saşi
33. Comandantul militar al oraşului
34. Anexa 13
35. Anexa 16
36. Circulara Nr. 524/1852: ELENA M I H U , Vizita fui
Andrei Şaguna În biserica de lemn din Tg.Mureş, în
Credinţa străbună, Anul VII, nr. 1 , Alba Iulia, 2002; şi în
Anuarul arhivelor mureşene, I, Târgu Mureş, 2002, p.

80/1849

12. Facem referire doar la cei ortodocşi
13. Autorităţile maghiare, împreună cu " Vicariatul cel
nelegiuit" - cum îl numea Şaguna
14 . Păstrate în Fondurile Arhivei Mitropoliei Ardealului
din Sibiu
15. ANDJ Mureş, Fond Protopopiatul ortodox Târgu
Mureş, dos. 1, f. 1 ; şi În ILARION PuŞCARIU, op.cit., p. 37
(anexe); ELENA MIHU, Protopopul Nicolae Gheaja din Paloş
În evenimentele revoluţionare din 1848-1849, în
Angvstia, nr. 10, 2006, Istorie, p. 42 (anexa 1)
16. Anexa 3
17. Anexa 4
18. Anexa 5
1 9 . Anexa 6
20. Anexa 9
2 1 . Anexa 7
22. Î naintea lui a fost preot la Daneş, socrul său, pro
topopul Ioan Iliovici,
23. Probabil a fost tribun
24. Preotul, împreună cu alţi români, credem, că au
făcut rechiziţii pentru lagărul românesc condus de pre
fectul Vasile Moldovan din Chirileu; Un alt preot se
plângea că a fost arestat de noile autorităţi, pentru a că,
în timpul revoluţiei a executat ordinul lui Axente Sever

120- 136

MIHU, Op.cit., p. 229
Anexa 1 8
3 9 . Anexa 1 7
4 0 . AMA, doc. 703/1854; ANDJ Mureş, Fond
Protopopiatu/ ortodox Tg. Mureş
4 1 . Aici era ca preot un alt martirizat al soartei, Vasile
Rotariu, arestat de 5 ori, acum era închis in temniţă prin
Ungaria la Mohaci.
42. ELENA MIHU, Popa Pătru din Hodac, restituit de pro
topopul Târgu Mureşului, Partenie Trombitaş, în Îndru
mătorul pastoral, XIX-XX, Alba Iulia, 2000, p. 2 1 8-227
43. Ibidem
44. Episcopul le cerea preoţilor documente despre
bisericile ortodoxe româneşti, pentru a-şi scrie a sa
Istorie a bisericii ortodoxe; de la Sângiorgiu de Pădure
preotul Ioan Brânduşe va fi cel care adună şi trimite
documente cu valoare istorică deosebită
45. Urmaşii i-au ridicat o cruce nouă pe care au scris:
Ioan Brânduşa, n. 1805, m. 1888 Renovat in anul 1988
de Gh. Brânduşa
37. ELENA
38.

Abstract
The sufferings of Priest Ioan Brânduşe from Daneş in 1849
In the work "The Sufferings of Priest Ioan Brânduşe from Daneş in 1849 " original documents are revealed, that
describe the sorrows and sufferings of a priest from Daneş, Mureş County, during the Revolution of 1848-1849. In the
winter of 1849, when the revolutionary Hungarian army lead by General Bem took over Transylvania, the Romanian vil
lages from the area of Sighişoara were robbed and many innocent people were killed, the village of Daneş experienced
its biggest disaster: 40 people paid with their lives, the orthodox church, the dwelling of the priest and the school were
devastated, and the priest was forced to leave, together with his family, to Ţara Românească, along the imperial troops.
The Romanian priests who wondered about for fear of the "Hungarian rebels" will return to their homes only after
August 1849, when the Austrians, helped by the "Muscă/eşti " troops, will occupy again Transylvania, establishing the
"abso/ulisl regime".

In the months in which thf' prif'o:;t wil� forrPd to l ea ve his vi l l age, at the rcqucst of thc inh<Jbitants of Daneş, the
Hungilriiln i!Uthoritie& appointC'd Jnothgr pril:!&t to Sl:!fV!:! in Uu! r:nurr:h. WhM r�turl'lil'l� M t�� villăge, Ioan Branduşe,
after 1 7 yea r � uf u�iny a prrest there, found hls place taken. Hls ordeal will go on, berng forced to write a large number
of petitions to the new authorities, in order to get back his parish. Only after tree yea rs will hc tind his peace, moving
to the valley ot the Tilrnava Mic� River, to Sângeorqi u de Pădure, whcrc hc now slceps his sleep of death nearby the
village church, after serving its altar for J4 years.
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Fato

1

-

Crucea de pe iconostasul bisericii din Daneş,
secolul XIX

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

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

.

. ,

-,.. .:...:;. : � �- .. .·

Dac . !1

2
-

Legenda Popii P��r�,

3

�Y!li'� sil de Ioan Brându�e in Sângeorzul de Păd ure
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Doc.

5

-

MPmnriul prP.ntului Ioan Brânduşe din Daneş
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Doc. 6 - Formularul de "Dar

împărătesc"
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