CONTRIBUŢII

LA PROBL:mfA RELAŢIILOR ECONOMICE DINTRE
TRANSILVANIA ŞI ROMANIA l!N PERIOADA
RAZBOIULUI DE INDEPENDENŢA

Războiul

de

independenţă

din anul 1877-1878 a prilejuit nu numai ridicarea
pe o treaptă superioară a relaţiilor frăţeşti dintre românii din România şi cei
aflaţi incă sub jug străin, ci a favorizat şi strînse legături comerciale intre ei.
Războiul de independenţă a dat posibilitate transilvănenilor să pună la dispoziţia
Luptătorilor români cantităţi mari de produse materiale necesare purtării acestui
război, contribuind şi pe această cale la susţinerea greutăţilor prilejuite de el.
Acest aspect al raporturilor româneşti este prea puţin cunoscut de istoriografia
noastră. Lucrările de specialitate nici măcar nu I-au semnalat, deşi presa vremii,
mai ales cea maghiară din Transilvania, atrage mereu atenţia autorităţilor asupra
lui şi le cer să ia măsurile cuvenite pentru a-1 opri sau cel puţin pentru a-1 restringe la minimum posibil. Studiul prezent doreşte să pună la dispoziţia specialiştilor citeva din articolele apărute in presa maghiară din Transilvania, articole
care comentează această latură a raporturilor româneşti din timpul războiului de
independenţă.

Incă in ziua de 24 aprilie 1877 ziarul "Il;bredes" din Cluj aduce ştirea că "guvernul român a făcut oferta sibienilor" arătîndu-le că este dispus "să cumpere
pe bani toată încălţămintea bărbătească pe seama României". Oferta nu a rămas
fără răspuns, deoarece, după cum informeaza acelaşi ziar, "meseriaşii sibieni s-au
pornit la lucru cu ambele mîini".
In luna mai şi iunie alte trei ziare transilvănene: "Kelet" şi "Magyar Polgâr"
din Cluj şi "Alfold" din Arad semnalează prezenţa unor ofiţeri ruşi la Braşov veniţi să cumpere cai şi tutun pentru armatele luptătoare, ofiţeri care au fost primiţi
cu mare bucurie şi ospitalitate nu numai de către cetăţenii români ai oraşului,
ci şi de către ofiţerii maghiari, in pofida atitudinii de neutralitate luată de conducerea monarhiei şi a poziţiilor proturccşti adoptate de unele cercuri politice
maghiare.
Făcînd un bilanţ asupra raporturilor comerciale dintre Transilvania şi România din timpul războiului de independenţă, ziarul "Kelet" din Cluj, din luna
martie 1878, arată că "ele au luat proporţii uriaşe", iar punctul central al lor a
fost Braşovul, care s-a transformat intr-un imens depozit de materiale de război
şi alimentare. "Gara, depozitele ei şi chiar intregul oraş arată acelaşi ziar sînt încărcate cu alimente şi alte mărfuri de acest gen". Pentru a putea inţelege
mai bine proporţiile atinse de acest comerţ, ziarul arată că zi de zi au fost încărcate circa 300-400 de căruţe cu alimente şi trimise spre România, pentru ca
în zilele următoare numărul lor să sporească necontenit. La reintoarcerea lor din
România ele vin încărcate cu porumb ce urma să fie transformat in spirt şi retrimis in ~omânia, "astfel incit fabricile noastre de spirt abia au putut face faţă
acestor cerinţe mari". Proporţii mari a luat şi exportul de cereale, pe seama că
ruia a fost necesară construirea la Braşov a unui depozit nou in lungime de 95 de

https://biblioteca-digitala.ro

M.

498

ROŞCA

ROSEN

stinjeni. Toate fabricile şi atelierele de postav din Braşov şi imprejurimi au fost
supraincărcate cu tot felul de produse de postav comandate de România. Numai
numărul cojoacelor de iarnă comandate s-a ridicat la 60.000, la care se adaugă
numărul mare de pături, de cergi şi de alte produse de îmbrăcăminte. O inflorire
deosebită a inregistrat şi comerţul cu căruţe, roţi de căruţe şi roabe, tocmai ca
urmare a transporturilor masive de produse spre România.
Chiar şi comerţul de tranzit a luat "proporţii necunoscute pină acum•
arată acelaşi ziar. Astfel, numai prin vama Braşov au fost trecute 36 de tone de
~ur (bani de aur) probabil pc seama ruşilor".
Ziarele arată că acest comerţ a fost practicat deopotrivă de români, de saşi,
de secui şi de ciangăi, că el a adus un ciştig deosebit nu numai producătorilor şi
exportatorilor, dar şi cărăuşilor, care cu ocazia unui singur drum pînă la Braşov
şi inapoi au ciştigat intre 120-150 de florini ş.a.m.d.
Iată deci că nu greşim atunci cind afirmăm că războiul de independenţă a
prilejuit intensificarea relaţiilor comerciale dintre Transilvania şi România, transilvănenii contribuind din plin la susţinerea materială a războiului purtat de fraţii
lor de peste Carpaţi.
In continuare publicăm citeva din aceste articole.
"Ştiri

zilnice
Războiul oriental, devenit iminent, a adus ceva şi pentru Sibiu. Anume, guvernul român a făcut propunerea că in schimbul plăţii cu bani gheaţă va cumpăra
pe seama României toată încălţămintea bărbătească. Meseriaşii din Sibiu, desigur,
au îmbrăţişat munca cu ambele miini."
"Ebredes", Cluj, an. II, nr. 93 din 24 aprilie 1877.
II.

"Ştiri zilnice
Potrivit unor ştiri sosite din părţile ardelene ale ţării - arată Nemzeti Hir- ·
lap [Gazeta Naţională) - printre cetăţenii de limba română din judeţele sudice
ale Transilvaniei se invirt din nou, in ultimele zile, călători ruşi şi de un timp
incoace s-a constatat punerea in circulaţie a unei cantităţi mai mari de ruble ruseşti. Potrivit unor ştiri, autorităţile au fost sesizate de acest fenomen".
"Kelet", Cluj, an. VII, nr. 114 din 20 mai 1877.

II.

la Braşov
ne-a parvenit următoarea ştire la 17 iunie: 2/3 din cetăţenii
oraşului Braşov (respectiv românii) sint in mare sărbătoare. Deja de trei zile in
oraş se află un general rus, un maior şi doi căpitani ruşi care au venit prin vama
Tomis ... cei patru ofiţeri ruşi au venit să cumpere cai şi tutun. Ofiţerii noştri
ii primesc cu atita ospitalitate şi bucurie incit ... nici la Petersburg nu s-ar împărtăşi de mai mare onoare. Caii cumpăraţi sint probaţi la ..Reichschule.- in prezenţa ofiţerilor, iar ei se plimbă atti de mindri in oraş, de parcă ar fi asediat deja
Constantinopolul" .
"Alfold", Arad, an. XVII, nr. 144 din 24 iunie 1877.

III.
Din

"Ofiţeri ruşi
Braşov
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IV. "Ofiţeri ruşi la Braşov
Din Braşov primim ştirea: 2/3 din populaţia oraşului Braşov sînt in sărbătoare
(respectiv românii). Deja de trei zile la Braşov se află un general rus, un maior şi
doi căpitani . . . ofiţerii noştri i-au primit cu multă ospitalitate şi bucurie".
"Magyar Polgcir" - Reggeli kiadas, [ediţia de dimineaţă], nr. 25 din 24
iunie 1877.
"Ştiri

zilnice
Am mai avut posibilitatea, cu altă ocazie, să arătăm ce mare avint a luat
comerţul şi industria Braşovului şi a regiunii sale ca urmare a războiului rusaturc. Şi acest avint ... , se vede, nu vrea nici un pic să scadă. După cum sîntem
informaţi, exportul de cereale din regiunile transilvănene spre răsărit, spre Braşov a luat proporţii atit de mari, incit acolo a fost necesară construirea unui
depozit de cereale lung de 95 de stinjeni. Toţi meseriaşii şi toate fabricile de
postav din Braşov şi din regiune sint supraaglomerate de comenzile făcute. Numai
numărul cojoacelor de iarnă comandate se ridică la 60.000 de bucăţi; in afară de
aceasta toţi acei din oraş şi din imprejurimi care se ocupă cu cioplitul pregătesc
numai căruţe, roabe şi in general diferite vehicule. Şi comerţul de tranzit a luat
proporţii necunoscute pînă acum. Nu demult au fost transportate prin Braşov 36
tone de aur (monede de aur) ... Cu un cuvint Braşovul a făcut o afacere minunată
cu ajutorul problemei orientale."
"Kelet", Cluj, an. VIII, nr. 41 din 19 februarie 1878.
V.

VI. "Traficul comercial dintre

Braşov şi Bucureşti

Este un fapt cunoscut că de la izbucnirea războiului ruso-turc traficul nostru
comercial a luat proporţii uriaşe, din care o parte considerabilă i-a revenit liniei
ferate maghiare răsăritene . . . Punctul extrem al acestei linii este Braşovul, de
unde apoi începe transportul cu carele... De la izbucnirea războiului oriental
oraşul nostru se aseamănă cu un depozit uriaş. Gara, depozitele acesteia şi chiar
oraşul intreg este înţesat cu alimente şi cu mărfuri de acest gen. Nici nu poate
fi descrisă acea necontenită furnicare, forfoteală, acea necontenită încărcare şi
descărcare, cumpărare şi vinzare, acea permanentă alergătură, acel neincetat
zgomot ce domină oraşul. Pentru a putea fi înţeles acest lucru, trebuie văzut la
faţa locului.
Pentru a avea o imagine cit de sumară asupra traficului comercial de aici
este suficient să amintim că zilnic sint încărcate circa 300-400 căruţe spre România, care abia au fost pornite spre trecătoarea Tomis, că pe calea ferată sosesc
şi mai multe produse, iar furnizorii se pling necontenit de lipsa cărăuşilor.
Dacă omul priveşte acele şiruri nesfîrşite de căruţe care pornesc din Braşov
cu cîte cinci-şase cai muşchiuloşi in faţă, şiruri formate din cite 50-60 de că
ruţe, din români, secui, ciangăi, saşi, amestecaţi deopotrivă, ar socoti că acesta este
apogeul traficului comercial, deşi nu corespunde adevărului deoarece el nu satisface decit in parte necesităţile ...
Nu poate fi negat nici faptul că creşterea in proporţii atit de mari a traficului comercial a favorizat prosperitatea unor clase sociale cărora le-a deschis
un izvor nesecat de clştiguri îmbelşugate; in primul rînd trebuie să amintim pe
cărăuşi şi clasele mai de jos care trăiesc de pe urma muncii lor cu palmele.
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Din informaţiile obţinute direct de la respectivele persoane putem să afirmăm
un căruţaş cu patru cai, dacă face un transport cu carul propriu şi nu precupeţeşte nici o oboseală, ciştigă cu un singur drum de la Braşov la Bucureşti şi
inapoi circa 120-150 de florini ... Aceasta deoarece şi din România căruţele se
reintorc încărcate. Ce se aduce oare din România? Porumb! Mari cantităţi de
porumb sint aduse in Transilvania din România. De ce? Pentru ca să fie retrimise in România sub formă de rachiu ... Mai ales azi iarnă fabricile noastre de
spirt abia au reuşit să producă cantităţi suficiente de spirt. După cum se ştie la
noi anul trecut a fost o slabă recoltă de porumb şi de aceea porumbul necesar
spirtului a fost adus din RomAnia.
Clasele de jos au fost solicitate apoi pentru incărcatul şi descărcatul produselor, pentru despachetatul şi ambalatul lor, astfel incit in acest domeniu s-au auzit chiar plîngeri privind lipsa braţelor de muncă.
O altă clasă care a fost favorizată de război . . . a fost cea care produce şi
comercializează postavul şi cergile. Numai acela ştie ce cantităţi de cergi, pături,
postav şi căruţe au emigrat de azi iarnă, care a fost martorul transportului acestor produse de la inceput şi pînă acum. Au fost zile in care au fost expediate două
trei sute de căruţe cu aceste produse ... iar industriaşii s-au plins permanent de
lipsa braţelor de lucru•.
că

"Kelet", Cluj, an. VIII, nr. 57, din 9 martie 1878.
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BEITRAGE ZU DEN WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN
SIEBENBURGEN UND RUMANIEN ZUR ZEIT DES
UNABHANGIGKEITSKRIEGES
(Zusammenfassung)
Die Abhandlung stellt den Fachhistorikern einige Aufsătze aus der ungarischen
siebenbilrgischen Presse zur Verfi.igung, die das grosse Ausmass des Handels
zwischen Siebenbilrgen und Rumănien in den Jahren 1877-1878 hervorheben.
Den materiellen Bedilrfnissen des Krieges folgend, ilbertraten die siebenbilrgischen
Industriellen die offizielle Handelspolitik der Monarchie und lieferten .Rumănien
grosse Mengen Getreide, Spiritus, Tuch, Decken usw., die auf einen wesentlichen
Beitrag zur Unterstiltzung des Krieges hinweisen. Demnach wird ein bisher weniger bekannter Gesichtspunkt der Beziehungen zwischen Siebenbilrgen und Rumănien zur Zeit des Unabhăngigkeitskrieges angedeutet.
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