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REZUMAT
Cuvinte cheie: saşi, colonizare, scaunul Orăştie, comitatul Hunedoara, biserica ortodoxă,
biserica greco-catolică, Transilvania, Sibiu, Lugoj, epoca modernă, cler, hirotonire,
mitropolit, episcop, vicar, protopop, preot, parohie, confesional, district, conscripţii,
statistici, vizitaţie canonică, istoria bisericii, identitate naţională, istoria educaţiei,
învăţământ primar, şcoală confesională, politica de maghiarizare, învăţători, plan de
învăţământ, conferinţe, reuniuni, elev, legislaţie, manual, frecvenţă, examen, orar şcolar,
material didactic, reţea şcolară, dualism austro-ungar.
Lucrarea de faţă şi-a propus să aducă o contribuţie la studierea istoriei moderne a
românilor din scaunul Orăştiei, o regiune care nu a beneficiat sub aspectul investigaţiei
istoriografice de o abordare sistematică şi completă. În istoriografia română, scaunul
Orăştiei, acest spaţiu multietnic, multiconfesional şi multicultural nu s-a bucurat de o
tratare pe măsura rolului important pe care românii de aici l-au avut în emanciparea şi
modernizarea naţiunii române din Transilvania. Deşi a fost analizat sub diverse aspecte,
tabloul istoric al scaunului Orăştie ar fi incomplet fără o prezentare a instituţiilor locale
care au sprijinit viaţa românilor într-o perioadă de mari schimbări pentru societatea
românească transilvăneană: biserica şi şcoala. De aceea am ales să cercetăm istoria
bisericească şi problema şcolilor confesionale româneşti din zona Orăştiei în intervalul
cronologic 1867-1918, corespunzător dualismului austro-ungar.
În reconstituirea structurilor bisericeşti, atât ortodoxe cât şi greco-catolice, dar şi
a reţelei de şcoli confesionale din ţinutul Orăştiei, am utilizat mai multe surse de
documentare. Lucrarea este fundamentată pe documentele arhivistice inedite aflate în
fondurile Serviciului Judeţean Hunedoara al Arhivelor Naţionale, informaţiile fiind
completate de cele provenind din colecţii de documente edite, presa ecleziastică şi laică,
studii de specialitate, lucrări de sinteză şi dicţionare. Ca metodologie de prezentare a fost
ales criteriul cronologic al desfăşurării evenimentelor, analizându-se problematica
urmărită la nivel local, fără a pierde din vedere contextul general din Transilvania.
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Lucrarea este structurată pe 9 capitole, cărora li se adaugă câteva consideraţii finale,
bibliografia şi anexele.
Capitolul I, cu rol introductiv, are ca obiect ,,Românii din scaunul Orăştiei trecut şi prezent istoriografic”. Acest capitol şi-a propus să ofere o sinteză bibliografică
a principalelor investigaţii istoriografice care au avut ca subiect scaunul Orăştiei, adică
oraşul Orăştie şi comunităţile rurale din jurul său. În acest demers, am ales un interval de
timp bine delimitat, de la anul 1224 , luat ca anul primei atestări documentare a oraşului
Orăştie, şi până la anul 1918, când s-a realizat Marea Unire. Bibliografia întocmită nu
este exhaustivă, tinde însă spre o redare completă a imaginii realizărilor ştiinţei istorice
din România în legătură cu trecutul românilor din scaunul Orăştie. În incursiunea noastră
prin realizările istoriografiei româneşti, am ţinut cont de lucrările, studiile şi articolele
apărute în diverse publicaţii, editate până în prezent. În ceea ce priveşte istoriografia
bisericilor şi şcolilor române din scaunul Orăştie, am încercat, fără a intra în detalii, să
oferim o perspectivă asupra referinţelor bibliografice care scot în evidenţă contribuţia
instituţiilor bisericeşti şi şcolare de aici la activitatea Bisericilor naţionale: Ortodoxă şi
Greco-Catolică. Sperăm ca această bibliografie să reflecte, alături de evoluţia tematicii ca
obiect al cercetării, eforturile încununate de succes ale diverselor generaţii de istorici care
au investigat scaunul săsesc Orăştie.
Capitolul II, având ca temă ,,Scaunul Orăştiei în perioada 1867-1914”, şi-a
propus să ofere un tablou succint al societăţii româneşti din scaunul Orăştiei, prezentând
câteva repere ale evoluţiei populaţiei şi ale reţelei de localităţi, câteva consideraţii asupra
vieţii social-economice din zonă şi câteva contribuţii ale orăştienilor la dezvoltarea
mişcării culturale şi politice din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar.
Analiza retrospectivă a acestei regiuni ne arată faptul că, oraşul Orăştie şi comunităţile
rurale din jurul său prezintă istoricul unei evoluţii ascendente dincolo de vitregiile
vremurilor, viaţa acestora nefiind lipsită de frământări şi confruntări confesionale,
culturale şi politice. Din rândul oamenilor de seamă ai ţinutului Orăştiei nu au lipsit
intelectualitatea ecleziastică şi cea didactică, cu toţii, clerici şi mireni, contribuind prin
acţiunile şi faptele lor la a face cunoscută şi apreciată această zonă istorică de către
societatea românească din Transilvania.
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Capitolul III, intitulat ,,Biserica ortodoxă din scaunul Orăştiei în perioada
1867-1914”, şi-a propus să ofere o imagine sintetică a ceea ce a însemnat biserica
ortodoxă din scaunul Orăştiei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul celui
următor. Tentativa întreprinsă de a restitui prin intermediul documentelor istorice câteva
repere ale evoluţiei ortodoxiei din districtul orăştian a avut de înfruntat, pentru anumite
parohii şi intervale de timp, dificultatea existenţei unui fond informaţional insuficient.
Mărturiile istoriei au ocolit uneori satele mărunte, astfel că trecutul lor a trebuit să fie
reconstituit după repere sărace. Datorită problematicii extrem de complexe, am încercat
să analizăm retrospectiv doar câteva dintre aspectele legate de această instituţie religioasă
a românilor din scaunul Orăştiei: naşterea identităţii confesionale ortodoxe în acest spaţiu
istoric, organizarea protopopiatului (teritoriul de competenţă, numărul parohiilor,
conducerea protopopiatului), clerul districtual (nivelul intelectual, situaţia materială,
starea disciplinară, conferinţele preoţeşti), situaţia lăcaşurilor de cult (renovări,
construcţii, vizite canonice), activitatea filantropică a credincioşilor (colecte, donaţii,
fonduri bisericeşti).
Capitolul IV, axat pe ,,Biserica greco-catolică din scaunul Orăştiei în
perioada 1867-1914”, şi-a propus o prezentare sintetică a evoluţiei instituţionale a
acestei confesiuni la nivel local. În cunoaşterea vieţii religioase a românilor greco-catolici
din scaunul Orăştiei pentru perioada supusă analizei noastre, un rol important l-au avut
documentele parohiale. Studiul acestora oferă o modalitate de a contura prin intermediul
actelor bisericeşti o imagine, cât de cât coerentă despre principalele probleme cu care sau confruntat comunităţile greco-catolice: teritoriul de competenţă al protopopiatului;
studiile teologice ale preoţilor; starea materială şi disciplinară a clerului districtual; relaţia
dintre preot şi comunitate; poziţia preoţilor faţă de evenimentele vremii; starea bisericilor
şi a caselor parohiale; activitatea filantropică a credincioşilor. Convieţuind alături de
românii ortodocşi, lipsindu-le însă egalitatea confesională cu aceştia, protopopii, preoţii şi
credincioşii greco-catolici au dat culoare vieţii româneşti din scaunul Orăştiei,
manifestându-se ca buni şi utili participanţi la soluţionarea unor problemele ale vieţii
spirituale, social-economice, culturale şi naţional-politice.
Capitolul V, având ca subiect ,,Şcoala confesională românească din scaunul
Orăştiei în perioada 1867-1914”, şi-a propus să ofere o imagine sintetică a evoluţiei
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sistemului educaţional la nivel local. În istoria şcolii şi culturii româneşti, Orăştia face
parte din rândul oraşelor asupra cărora dezvoltarea istorică şi politică a Transilvaniei şi-a
pus amprenta în mod decisiv. Ca vechi centru de cultură, oraşul Orăştie trebuie asociat şi
cu instituţiile şcolare care au avut, fără îndoială, un rol pozitiv în promovarea aspectelor
culturale. O serie de documente atestă existenţa unor şcoli româneşti în scaunul Orăştiei,
organizate în spiritul vremii, şi care pot oferi informaţii pentru studiul monografic al
învăţământului din Transilvania. Învăţământul confesional din zona Orăştiei a avut o
evoluţie sinuoasă, dar ascendentă, cu toate obstacolele pe care le-a înfruntat. Din perioada
sa de început, trecând apoi prin rigorile legilor maghiare de organizare a educaţiei de
toate gradele şi până în momentul izbucnirii Primului Război Mondial, şcoala
confesională din scaunul Orăştiei a ştiut să promoveze mereu idealurile naţionale, limba,
tradiţiile, credinţa şi cultura românească. Prin întreaga lor activitate, învăţătorii
confesionali din această zonă, alături de cei din toate provinciile aflate sub dominaţie
străină, au contribuit la progresul cultural al naţiunii române.
Capitolul VI, intitulat ,,Biserica ortodoxă din scaunul Orăştiei în anii
Primului Război Mondial”, şi-a propus să ofere câteva exemple din viaţa parohiilor,
care demonstrează că în timpul evenimentelor militare, comunităţile rurale au fost
depăşite de obligaţiile impuse de conflict. Credincioşii au manifestat în această perioadă
dorinţa de fi înţeleşi, mai ales în ceea ce priveşte eforturile materiale. Situaţia grea a
credincioşilor a ajuns să fie identică cu cea a instituţiilor româneşti socotite deja
tradiţionale, biserica şi şcoala. Dar mai ales biserica, prin rolul de intermediar impus în
timp de război de către autorităţi şi-a adăugat, la conflictele naţionale, susţinute până
atunci pe cale mai ales administrativă, o misiune dificilă, în care era până la urmă
imposibil să nu greşească, faţă de autorităţi sau faţă de credincioşi.
Capitolul VII, având ca temă ,,Biserica greco-catolică din scaunul Orăştiei în
anii Primului Război Mondial”, şi-a propus să ofere câteva exemple care să arate că în
ciuda multor dificultăţi, care decurgeau din starea de război, parohiile au răspuns
afirmativ unor cereri de sprijin venite din diferite părţi ale mitropoliei Blajului sau
episcopiei Lugojului. Fireşte că, situaţia parohiilor şi bunul mers al vieţii bisericeşti au
suferit o sincopă odată cu desfăşurarea războiului, deoarece presiunea autorităţilor era tot
mai mare. Dar, preoţii şi credincioşii, cu riscul de a opri alte iniţiative locale, au ales să
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dea curs numeroaselor îndemnuri pentru ajutorarea celor rămaşi acasă sau pentru soldaţii
români de pe fronturi.
Capitolul VIII, care tratează ,,Şcoala românească din scaunul Orăştiei în anii
Primului Război Mondial”, şi-a propus să prezinte sintetic perioada în care s-au cerut
învinse numeroase greutăţi, ca urmare a stării de război, pentru ca învăţământul
confesional românesc să se desfăşoare în condiţii normale. În ceea ce priveşte parohiile
aparţinătoare celor două protopopiate cu sediul în Orăştie, e de remarcat că românii nu au
înfiinţat şi nu au susţinut în această perioadă numeroase şcoli, fapt ce probează limitele
credincioşilor cu privire la situaţia materială grea în care au ajuns datorită conflictului.
Capitolul IX, având subiectul ,,Clerici şi mireni români din scaunul
Orăştiei în lupta pentru realizarea României Mari”, şi-a propus să prezinte
date şi fapte care reconstituie istoria anilor ce au precedat Marea Unire din 1918, la
nivelul zonei cercetate: situaţia comunităţilor româneşti în anii războiului şi jertfele lor
pentru ţară, sfârşitul războiului şi Marea Unire. În acest nou cadru politic şi militar,
asistăm la aderenţa comunităţilor locale din scaunul Orăştiei la mişcarea naţională, mai cu
seamă după intrarea României în război alături de Antanta în 1916. În acest context,
merită să fie evidenţiate şi contribuţiile deosebite ale unor clerici şi mireni români din
scaunul Orăştiei la realizarea unirii Transilvaniei cu România: acţiunile preotului Ioan
Moţa şi ale avocaţilor dr. Aurel Vlad şi dr. Ioan Mihu. Nu trebuie uitaţi nici acei valoroşi
oficiali români din ţinutul Orăştiei, care, de la cel mai de jos nivel, până la vârfurile
puterii politice, juridice şi administrative, ori în ierarhia militară, şi-au adus contribuţia la
realizarea actului Unirii de la 1 Decembrie 1918. Bineînţeles că nu îi putem uita pe acei
modeşti români din comunităţile situate în apropierea oraşului Orăştie, rămaşi în
continuare într-un nemeritat ,,anonimat”, care s-au confruntat cu o serie de probleme
derivate din cele ale unui conflict, cum a fost primul război mondial.
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