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Fetea 

  Taram de basm. Paduri ce se intind in toate cele patru parti ale lumii ascunzand poteci 

nebanuite si paraie adanci, unde lupii isi au vizuinile iar mistretii culcusul. Unde pasarile,  

parca inebunite de atata verdeata, canta de la rasaritul soarelui pana tarziu cand se arata 

primele stele. Dar mirosul! Ah! Nimic nu se compara cu acel miros de pamant umed de 

roua in zori de zi si frunze putrezite, de lemn si iarba cruda... Cum vor fi fost oamenii care 

au locuit aici? Probabil de o mare noblete sufleteasca! 

  

(text preluat din lucrerea de disertatie „Romanii in Biertan”-2010) 

Colonia romaneasca din Fetea (Fettendorf) constituie o pagina speciala din istoria romanilor 

din Biertan. 

  Numele locului, Fettendorf, provine din latinescul Terra Faete (Pamantul Fetei). Potrivit 

legendei un voievod transilvanean s-a indragostit de o tanara romanca de pe aceste meleaguri 

iar din dragostea lor s-a nascut o fata careia tatal i-a daruit teritoriul din Fetea
1
. Sa fie oare 

aceasta legenda o dovada a prezentei romanilor aici inaintea venirii sasilor? 

  In 1392 apare pentru prima data numele de Fettendorf
2
. Probabil o parte dintre colonisti s-au 

stabilit in Fetea insa cu timpul au abandonat locul retragandu-se in satele din apropiere 

(Biertan, Copsa Mare sau Apos) unde aveau avantajele civilizatiei. In secolul XVI, Fetea apare 

intr-o serie de documente oficiale privind distribuirea de pamant arabil si fanete
3
, ceea ce arata 

ca in aceasta perioada terenul din Fetea era cultivat si folosit ca pasune. 

  Mai multe informatii referitoare la Fetea le avem din secolul XVIII cand episcopul Lukas 

Graffius (1712-1736) stabileste aici o colonie romaneasca pe baza unui contract cu valabilitate 

pana in 1747, prin care trebuiau sa plateasca o arenda intre 111 si 119 florini pe langa livrarea 

de iarba, fructe si 100-150 funii de tutun. Dupa expirarea contractului colonia din Fetea a 
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continuat sa plateasca aceasta datorie la care se adaugau 155 florini pentru folosirea pasunii 

pentru animale. 

  Din a doua jumatate a secolului XVIII, numarul locuitorilor din Biertan a crescut si odata cu el 

nevoia de extindere a terenului necesar culturilor agricole dar si pasunatului animalelor. Astfel 

in 1757 intelegerea incheiata cu pastorii din Fetea a fost anulata si s-a hotarat alungarea lor. 

La 25 aprilie 1757 a fost incheiat un contract prin care cei 7 capi de familie romani se angajau 

ca pana la sarbatoarea de Sfanta Margareta (20 iulie) sa se mute in alta localitate cu conditia 

ca recolta anului in curs sa le fie lasata
4
. Intervalul de timp care le-a fost lasat la dispozitie era 

extrem de scurt avand in vedere faptul ca fiecare familie prinsese radacini cu atat mai mult cu 

cat aveau si animale si ternuri cultivate. Sarbatoarea Sfintei Margareta a trecut dar romanii nu 

si-au cautat alt loc. Intrucat un nou an a inceput iar situatia a ramas neschimbata, comunitatea 

saseasca din Biertan a decis sa se adreseze Magistrului din Medias. Prin interventia acestuia, la 

27 septembrie 1758 s-a incheiat un nou contract prin care romanii erau obligati sa paraseasca 

Fetea pana in 25 aprilie anul urmator iar acelora care plecau pana atunci sa le fie daramate si 

arse casele
5
. In fine, nici acest contract nu a fost onorat iar la 21 decembrie 1759 s-a incheiat o 

noua intelegere scrisa. Contractul a ramas in vigoare pana in 1774. In toata aceasta perioada 

numarul famililor din Fetea a crescut: in 1765 existau 16 familii iar in 1774, 21 familii 

numarand 93 persoane avand: 55 boi, 15 cai, 41 vaci, 93 cornute, 1070 oi si capre, si 360 porci. 

Din pamantul arabil obtineau 207 cable de grane si recoltau 133 care de fan
6
. 

  Locuitorii din Fetea au fost inclusi conform unei hotarari a imparatesei Maria Tereza in 

registrul de impozite habsburgic. Astfel ei nu se mai considerau obligati sa respecte contractul 

incheiat in 1759 sustinand ca de vreme ce ei au cultivat pamantul, acesta le revine de buna 

seama dorind chiar sa isi ridice o biserica aici. Asa ceva era inadmisibil pentru Biertan care a 

inaintat imediat o plangere Magistrului din Medias prin care solicita indepartarea locuitorilor 

din Fettendorf si in care erau specificate daunele pe care acestia le-ar fi produs atat pe teritoriul 

Biertanului cat si in Copsa Mare si Apos. Comisia intocmita de Guberniu la 7 decembrie 1775 a 

hotarat ca locuitorii din Fettendorf nu pot fi indepartati. Intre timp din cele 12 familii, 6 au fost 

indepartate mai ramanand doar 6. Acestea plateau o arenda de 81 florini si inca 25 florini 
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pentru pasunat. Iarba sau fanul ramas de la cei izgoniti au fost impartite si vandute. Presiunile 

exercitate de Biertan i-au determinat pe cei ramasi sa faca apel la Forumul superior din Viena 

sustinand ca ei au drept de folosinta pe viata asupra terenului in disputa. Pentru a nu se ajunge 

la un conflict cu Guberniul s-a asteptat moartea celor cinci capi de familie care ramasesera 

dintre cei care incheiasera contractul, iar cand aceasta a survenit, un grup de calareti in frunte 

cu judele Biertanului, au pornit spre Fetea. Pentru ca romanii au refuzat sa plece, le-au fost 

incendiate casele iar ei au fost alungati cu forta. S-au mai pastrat doar trei case pentru paznicii 

padurii
7
. Tragicul eveniment a ramas in amintirea romanilor ca o mare nedreptate comisa de 

sasi, fiind consemnat in 1972 de catre preotul ortodox Iosif Gheorghe Urs in “Monografia 

parohiei Biertan” pe baza relatarilor facute de catre batranii satului. 

   Candva in secolul XX sau chiar mai repede, aici se vor stabili familii de romani, 

continuandu-si principala activitate: cresterea oilor. Viata pe care au dus-o in Fetea nu va 

fi fost una usoara dar cu siguranta frumoasa, pana cand razboiul, si in special consecintele 

celui de al doilea razboi mondial, nu i-au ocolit. Intre 1944 si 1953 aici a luat nastere 

rezistenta anticomunista formata din tineri legionari, camarazi studenti in Cluj dar 

avandu-si casa parinteasca in satele din apropiere. Lupta lor a fost redata de doctorul 

Teofil Mija in cartea „Noi nu am avut tinerete”. El aminteste marele ajutor pe care l-au 

primit din partea oamenilor ce locuiau aici, in construirea buncarelor si aprovizionare, dar 

si suferintele pe care au trebuit sa le indure pentru sustinerea acestor legionari. Exemple de 

oameni si gospodari, asa erau pastorii din Fetea!  In anii 60, in urma repetatelor perchezitii 

facute de catre Securitate, ultima familie (familia lui Zaharia Ursu) se va muta impreuna 

cu ramasite de avere ce i-au mai fost lasate, in Brasov. Cu ei s-a incheiat si locuirea 

permanenta din Fetea. Pe o colina, in mijlocul padurilor, se mai vad cateva morminte iar 

din 2003 aici a fost inaltat un monument al eroilor din rezistenta anticomunista, 

majoritatea executati in inchisorile comuniste. 

   Acum in Fetea este liniste. Doar vara mai intalnesti turme de oi. Padurea se intinde luand 

locul oamenilor... 
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