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Prefață

Anul 2015 este dedicat omagierii misiunii parohiei în cadrul Bisericii 
Ortodoxe Române. Monografia Parohiei Ortodoxe Române 
Războieni‑Cetate este o istorie a satului nostru din cele mai vechi 

timpuri până în zilele noastre, o istorie a vieții duhovnicești, a solidarității 
enoriașilor cu preoții și biserica în jurul căreia se concentrează întreaga viață 
religioasă a comunității.

Rememorarea faptelor, evenimentelor, personalităților aparținătoare 
ținutului, așezarea lor în paginile unei cărți destinate cititorilor de azi și celor 
de mâine sunt pașii necesari pentru recuperarea și afirmarea identității istorice 
reprezentative pentru comunitatea noastră religioasă. 

Din această perspectivă, istoria localității trebuie înțeleasă ca un continuu 
apel la memoria colectivă, fără de care o comunitate nu poate exista. Vorbind 
despre trecut, poetul și filosoful Lucian Blaga spunea: „Nimic nu e așa tare ca 
trecutul. Nimeni și nimic nu‑l poate schimba”. Oameni, evenimente, fapte, 
valori materiale și culturale se regăsesc de‑a lungul timpului în informațiile 
transmise prin viu grai sau, cel mai adesea, în însemnările vechilor manuscrise 
și documente de arhivă. Acestea formează adevăratul patrimoniu spiritual al 
comunității religioase din satul Războieni‑Cetate, moștenitoare și, concomi‑
tent, creatoare de istorie.

Cercetarea atentă a acestui patrimoniu ne oferă posibilitatea să descoperim 
realități istorice necunoscute, uimitor de frumoase prin sinceritatea și simpli‑
tatea lor. Astfel, reconstituim un tablou în care se regăsesc luminile și umbrele 
trecutului, aportul fiecărei generații la scrierea propriei istorii.

În acest cadru se înscrie și tabloul istoric al Parohiei Ortodoxe Române 
Războieni‑Cetate, o veche obște de clerici și mireni de religie creștin‑ortodoxă 
așezată statornic într‑un teritoriu păstrat din timpuri străvechi, odată cu legea 
străbună.

Totuși, ne putem întreba dacă în lumea de azi, o lume a imaginii, a informației 
ușoare, dominată de senzațional, o lume a banului, mai interesează pe cineva 
cunoașterea trecutei vieți religioase, fie ea a comunității natale. Mai folosește 
cuiva să afle atâtea lucruri într‑o vreme complicată în care satisfacțiile pe care le 
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căutăm și așteptăm se găsesc adesea în cu totul altă parte decât în lectura fie și 
a unui singur capitol dintr‑o carte? Dacă răspundem la aceste întrebări negativ 
înseamnă că suntem deja prizonierii uitării sau, poate fără să ne dăm seama, 
am devenit egoiști brusc, considerând că istoria începe și se termină cu noi. 
Cine gândește în acest mod refuză să cunoască trecutul, dar, cu bune și rele, 
acesta face parte din destinul nostru și cel al comunității din care facem parte. 
A‑l uita înseamnă a nu ne mai aminti cine au fost și ce au făcut părinții, bunii 
și străbunii noștri. O colectivitate care nu își respectă trecutul nu are viitor, iar 
o comunitate creștină care nu este interesată de tradiția ei viguroasă este o co‑
munitate lipsită de Dumnezeu.

Conform tradiției noastre ortodoxe, misiunea creștină a parohiei are 
un singur și unic scop: mântuirea membrilor ei, adică Îndumnezeirea lor. 
Credinciosul trăiește taina bisericii în viața și realitatea parohiei lui. În ca‑
drul ei, acesta își duce lupta desăvârșirii duhovnicești și se unește cu frăția 
lui în credință. Puterea unei parohii nu stă în numărul parohienilor și nici în 
posibilitățile materiale de care dispune. Valoarea misiunii acesteia se regăsește 
în nivelul vieții duhovnicești a membrilor ei și în solidaritatea lor cu preotul 
paroh.

Cercetarea atentă a unui număr mare de documente aflate în fondurile 
Arhivei Arhiepiscopiei Ortodoxe a Sibiului, ale Serviciilor Județene Alba și Cluj 
ale Arhivelor Naționale, dar, mai ales, în Arhiva Parohiei Ortodoxe Române 
Războieni‑Cetate confirmă faptul că parohia noastră a fost și este un loc viu, 
activ de lucrare a mântuirii, de iubire și de filantropie creștină.

Lectura unor scrieri fundamentale despre istoria Bisericii Ortodoxe Române, 
coroborate cu studii din reviste teologice și laice, toate incluse în bibliografia 
lucrării, demonstrează integrarea parohiei în cadrul istoric general al Bisericii 
Creștine Ortodoxe la români.

Monografia este rodul acestor cercetări și lecturi. În cele douăsprezece ca‑
pitole ale lucrării se regăsesc evenimente, fapte, persoane. Conținutul acestora 
cuprinde o paletă diversă de informații, de la încercările de cunoaștere și scri‑
ere a istoriei parohiei mai vechi până la prezentarea sintetică a frumoaselor 
schimbări și înnoiri ce au fost efectuate în ultimii cinci ani.

Sunt prezentate, detaliat, cadrul geografic și istoric, toponimia, demografia 
și onomastica specifice parohiei noastre, punându‑se accent pe reperele de‑
mografice din ultimii aproape două sute de ani. Am refăcut tabloul statistic al 
natalității și mortalității, precum și cel al căsătoriilor din perioada 1814–2010, 
știut fiind faptul că parohia nu poate exista fără enoriașii săi.

Pentru a realiza acest deziderat am folosit informațiile din registrele paro‑
hiale în care se consemnează cele trei momente esențiale din viața creștinului: 
nașterea și botezul, căsătoria religioasă (cununia) și moartea. Cele mai vechi re‑
gistre încep cu anul 1814 și au fost scrise de preotul Ilea Elisei. Toate datele din 
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registrele parohiale ce acoperă perioada 1814–1950 sunt prezentate în format 
electronic, pe DVD‑ul atașat lucrării monografice, rodul cercetărilor istoricului 
Vlad Vasile Popovici.

O atenție deosebită a fost acordată cunoașterii începutului creștinismului 
în spațiul transilvan și integrării localității antice Ad Vatabos în acest spațiu, 
alături de așezări reprezentative ca Apulum și Potaissa. Apartenența parohiei 
la acest spațiu și la diversele structuri administrativ‑bisericești (protopopiate, 
episcopii, mitropolii) aferente este prezentată în capitolul IV al monografiei.

Centrul de greutate al cărții, alocat bogăției informațiilor despre biserici, 
arhitectură, pictură, clopote și rolul lor, despre casele parohiale, cimitirele paro‑
hiei, slujitorii bisericii − preoți, cantori, clopotari −, dar și despre organele deli‑
berative − consilii parohiale, consilieri, epitropi, adunări parohiale și comitete 
de femei −, se află în capitolele V–IX. În capitolul X se găsesc informații despre 
clădirile și valoarea de inventar, pământul, obiectele de cult, biblioteca și arhiva 
parohiei, adică despre ceea ce am numit averea parohiei, bunurile materiale și 
spirituale create, moștenite și administrate de preoți și parohieni prin consiliile 
parohiale. Cele șaisprezece anexe și DVD‑ul cu imagini din interiorul parohiei 
completează aceste capitole.

Descrieri ale parohiei realizate chiar de preoți, slujitori ai bisericii, vizite 
canonice ale unor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, sfințiri, donații și do‑
natori sunt prezentate în capitolul XI. Tot în acest capitol am reconstituit, pe 
baza documentelor, colaborarea dintre biserică și școala satului. Regăsim aici și 
câțiva reprezentanți de seamă ai parohiei născuți în satul nostru, dintre care cel 
mai cunoscut este Episcopul Romanului Lucian (Lazăr) Triteanu (1872–1953).

Ultimul capitol este unul sintetic, urmărind o trecere de la tradiții spre în‑
noire și schimbare în toate compartimentele parohiei. Acestea au devenit vi‑
zibile după anul 2010, odată cu venirea în parohie a vrednicului preot paroh 
Vladimir. Considerăm că această înnoire merită o atenție sporită și o valorizare 
într‑o lucrare viitoare, un document contemporan lăsat moștenire generațiilor 
viitoare. Concretizarea acestui demers ar fi de dorit să coincidă cu încheierea 
lucrărilor de împodobire a bisericii cu o nouă pictură și sfințirea acesteia în ca‑
drul unei ceremonii religioase cel puțin la fel de solemnă precum cea a sfințirii 
bisericii parohiei din 5 iunie 1911 (anexa 3). 

Nu pot încheia această prefață fără câteva aprecieri cu valoare de mărturisiri.

În primul rând, scrierea acestei monografii nu ar fi fost posibilă fără 
atașamentul generațiilor trecute din parohia noastră față de legea străbună, 
credința creștin‑ortodoxă. Preoți și mireni cunoscuți și mulți anonimi ne‑au 
lăsat moștenire o istorie, simbol al identității noastre românești.

În al doilea rând, datoria mea a fost de a repovesti această istorie într‑o 
carte destinată celor care doresc să redescopere vechea tradiție a comunității 
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religioase ortodoxe a românilor din satul Războieni‑Cetate, cunoscut în alte 
timpuri sub numele de Ad Vatabos (La batavi), Földvar (Cetatea de pământ) și 
Szekelyföldvar (Feldioara secuiască).

În al treilea rând, trebuie să recunosc că apariția monografiei nu ar fi fost 
posibilă fără aportul profesional decisiv al fiului meu, istoricul Vlad Popovici, 
cel care s‑a ocupat de redactarea, respectiv ordonarea aparatului științific și de 
toate demersurile necesare tipăririi cărții. Le sunt recunoscător atât lui, cât și 
soției sale, Rada, și micuței Adela pentru înțelegere. Le‑am simțit aproape pe 
Veronica, Oana și Zoe, familia mea. Sprijinul moral al acestora m‑a întărit în 
convingerea că pot duce această misiune până la capăt.

În fine, nu în ultimul rând, parabola biblică „Dați Cezarului ce‑i al Cezarului” 
povestită de evanghelistul Matei se potrivește cel mai bine în ceea ce îl privește 
pe domnul Marius Stîncel din Ocna Mureș. Îi datorez suportul financiar de‑
cisiv și exclusiv necesar editării monografiei, pentru care îi mulțumesc și pe 
această cale.

Credincioșilor comunității parohiale din Războieni‑Cetate las deschisă 
această carte, în paginile căreia se oglindesc imagini din viața străbunilor 
noștri, mărturisitori ai credinței ortodoxe și creatori de istorie națională româ‑
nească, adesea în vremuri de grea încercare.

Autorul 




