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DESPRE SONDAJUL ARHEOLOGIC DE LA CEHEI
PUNCTUL „MISIG" (1987)

P<înă

la descoperirea în J 086 a tezaurului dacic din punctul „Deluţ"
1986; Matei 1986; Matei 1987) lncalitatea Cehei nu era
cunoscută în literatura arheologica. Localitatea este aşezată de-a lungul
Crasnei la poalele Măgurii Şimlei;lui, mai precis în partea nord-vestică
a masivului. Apariţia întâmplătoare a unor fragmente ceramice în pri~
măvara anului 1987 la punctul „Misig" determină M.J.I.A. Zalău să
efectueze în primăvara aceluiaşi an săpături arheologice de salvare. A
fost deschisă o casetă de 10 X 7 m în 0are au fost descoperite o serie
de complexe. Rezultatele săpăturilor, deşi vizau o zonă (Depresiunea
Şimleului) puţin cunoscută de arheologi, s-au con cretizat doar într-un
raport preliminar (Lak6-Rad 1988).
În vara anului 1995 am efectuat o periegheză în zona Ceheiului,
prilej cu care am revăzut <:>i punctul „Misig", identificând cu ajutorul
profesorului de istorie din 100alitate V. Rad, partilcipant la săpăturile
din 1987, amplasarea casetei trasate cu a•cest prilej. Totodată am efectuat o serie de observaţii cu privire la amplasarea acestui sit. Punctul
„Misig" se află în partea sud-vestică a localităţii, în imediata apropiere
a Crasnei, într-un loc ceva mai riidi'cat, ferit de inundaţii. Punctul
respediv este înconjurat de o mlaştină c.are se păstrează parţiial şi în
zilele noastre în ciuda lu::!'ărilor de asanare. Aocesul spre zona mai
înaltă se face astăzi (şi probabil se făcea şi în preistorie) pe o limbă
de teren uşor mai ridicată ce leagă punctul „Misig" de zona primei
terase a Or,asnei. Având o poziţie oarecum ferită, datorită mlaştinii ce-l
înconjoară, locul a fost preferat pentru aşezare de către comunităţile
umene în diferite momente ale isteriei. Acest tip de aşezare apare frecvent în contextul habitatului epocii bronzului în nord-vestul României,
îndeosebi în !aria culturii Otomani (Bader 1978, p. 34-35). La suprafaţa solului nu se observă urme de for'ti'fi.icare a punctului.
Scopul prezentului artkol este de ,a pune în valoare toate materhlele
arheologice descoperite la „Misig" cu prilejul săpăturii din varia lui
1987. Credem că prezent,area lor este cu atât mai importantă cu cât
vizează un sit arheologic aflat pe cu:risul Crasnei o importantă arteră
de circulaţie a comunităţilor în preilStorie şi în perioadele ulterioare.
Materilalele desiCoperite cu prilejul săpăturii din 1987 se păstrează în
colecţia M.J.I.A. Zalău înregistrate sub numele de inventar C.C. 19331986/87.

(Chirilă-Matei

1

O descriere a săpăturii a fost publicată de către autorii ei şi datorită acestui
fapt nu reluăm descrierea respectivă. Raportul publicat nu prezintă profile ale
săpăturii, iar referirile ce privesc prnblemele de stratigrafie sunt puţine. ln
dosarul cu documentaţia referitoare la săpătură am constatat că nu există profile
desenate, fotografiile realizate suplinind doar parţial lipsa lor. Fotografiile făcute
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cu acest prilej arată clar că există o serie de materiale intregibile care apar
într-un nivel superior, pe câr.d unele complexe (gropi, vatră) se conturează
într-un nivel aflat Ia o mai mare adâncime decât primul. După cum rezultă din
fotografii, şi din planul săpăturii (Lak6-Rad 1988, p. 88, fig. 1) există o serie de
comlpexe care se întretaie: G5, G6 şi vatra V, fapt ce pune în evidenţă o
oarecare diferenţă cronologică în realizarea lor. Materialele descoperite datează
din perioade de timp diferite ceea ce ar implica, teoretic, şi existenţa mai multor
nivele de locuire Î'n punctul ,.Misig".
·
In ceea ce priveşte materialele descoperite cu prilejul săpăturii, din punct
de vedere cantitativ predomină net cero.mică.
Cu prilejul studierii acestor materiale am remarcat prezenţa unor fragmente
ceramice cu o serie de particularităţi. Este vorba despre fragmente de vase cu
pereţi groşi sau mai subţiri ce se caracterizează prin prezenţa mâlului în compoziţia pastei din care au fost lucrate. Culoarea lor este gri-gălbuie. Unele
fragmente prezintă alături de mâl şi nisip .fin ir. compoziţie, au un slip cărămiziu
şi sunt mai bine arse. Doar puţine fragmente sunt ornamentate cu proeminenţe
a<;cuţite perforate orizontal (pl. Il/2j. A fost reconstituit, parţial, un va·> cu
picior de mari dimensiuni (pl. II/I). lnălţimea părţii păstrate a acestui vas este
de 0,43 m, diametrul maxim al piciorului este de 0,40 m, iar diametrul părţii
superioare păstrate este de cca 0,55-0,60 m. Vasul are pereţii groşi de 2-2,5 cm
şi este realizat din pastă amestecată cu mâl şi resturi vegetale. Pe picior vasul
preziir.tă o serie de orificii rotunde cu diametrul de 4-5 cm. Fragmentele ceramice
descrise prezintă o serie de caracteristici ex'))use mai sus pe baza cărora pot fi
datate în neolitic. Aspectul săpunos al ceramicii determinat de mâlul aflat în
compoziţia pastei este caracteristic pentru o serie de grupuri culturale ce evoluează în neoliticul târziu şi începutul eneoliticului în Transi:lvania şi in nordvestul României (Lazarovici 1986). Vasul de mari dimensiuni cu piciorul prevăzut cu orificii circuiare are analogii apropiate la Suplacu de Barcău, unde
apare şi ceramica ornamentată cu .proeminenţe în relief perforate orizontal
(Ignat 1988, pi. VI-VIII). Dintr-o pastă de aceeaşi factură (mâl în compoziţie) a
fost realizată o piesă, probabil o aşa-numită lingură-biberon a cărei coadă prezintă
un început de perforare (pl. Xll/2). Exemplare asemănătoare. au .fost descoperite
şi în alte situri arheologice datate în neoliticul târziu (Kalmar 1986). Deşi numeric reduse materialele neolitice de la Cehei adaugă încă un punct pe harta
siturilor de la sfârşitul neoliticului de pc valea Crasnei.
Printre materialele descoperite cu acest .prilej se numara şi câteva fragmente de vase celtice lucrate la roată. Este vorba despre o strachină cu buz:i.
dreaptă_ umărul . uşor bombat, decorată cu trei linii orizontale incizate sub umăr
{pl. I X/7) şi un fragment de strachină cu buza îngroşată şi rotll!T.jită, răsfrântă
în interior (pl. IX/6). Există de aserr.enea şi câteva fragmente ceramice atipice
ce provin de la vase celtice de dimer.siuni mai mari. Ceramica celtică este bine
arsă, suprafeţele sunt lustruite şi sun~ de culoare cenuşie închisă, păstrându-s~
doar un .„miez" de culoare neagră. Materialele celtice de la Cehei, reduse numeric,,
r.u oferă nici un indiciu despre caracterul prezenţei celtice de aici (necropolă?,
aşezare?). Ele se alătură mai vechilor descOiperiri celtice din Sălaj de la Zăuan
(Matei 1978; Nemeti Lak6, 11993, p. 79--82) şi Derşida (Nemeti Lak6, 1993,
p. 77-19).
Cea mai mare parte a materialului descQperit în punctul „Misig" aparţine
epocii bronzului. Complexele descoperite aparţin şi ele aceleiaşi perioade. in
general aceste complexe au un inventar modest (puţină ceramică fragmentară,
oase, chirpici). Cea mai mare parte a materialului de epoca bronzului a
fost descoperit în nivelul de .cultură. Doar groa.pa G3/87 conţine un i:r.ventar
ceva mai bogat. Această groapă de formă tronconică cu diametrul maxim de
1,3 m măsurat pe fundul ei are o adâncime de cca 0,95 m şi conţinea fragmente
de la 8-9 vase, fragmente de lipitură de vatră şi oase de animale.
Datorită faptului că ceramica provine în proporţie covârşitoare din stratul
de cultură au putut fi reconstituite puţine forme. Tipologic aceste forme sunt:
a) vase de dimer„siuni mari sau mijlocii, cu pereţii drepţi sau puţin curbaţi şi
buza uşor evazată. Se consideră că aceste v,ase serveau la depozitarea provi-
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ziilor. Datorită utilităţii lor precis dderminate le gas1m în mai toate culturile
epocii bronzului fiind lucrate din pa.5tă grosieră sau semifină în amestec cu
nisip sau pietriş mărunt. Vase de provizii prevăzute cu proeminenţe-a\Pucători,
ornamentate cu alveole pe buze (pi. IV/I) apar în nord-vestul României în
culturile Otom.!lni (Bader 1978, pl. XXVIII/8, 10-11) Wietenberg (Chidioşan 1980,
pi. 8/2) precum şi în repertoriul formelor ceramice din cadrul grupului Cehăluţ
(Nemeti 1978, pi. 4/3, 5/3, lil/3), grupul Hajdubagos (Kovacs 1970, pl. 2/12, 13)
şi grupului Igriţa (Chidioşan-Emădi 1983, pl. 7/5-6). Vase de acelaşi tip ornamentate Insă cu striuri dispuse neriogulat pe corpul recipientului (pi. V /5-6,
VJl,4) apar in cadrul produselor ceramice specifice culturii Suciu de Sus (Bader
1972, pl. 10/5-7; Bader 1978, pl. XLVI/9; Kacs6 1980, pl. I/1-8; Kacs6 1987,
pl. 6/6-19, 7.1-15). Vase identice ca formă şi decor apar !ii în grupul Cehăluţ
(Nemeti 1978, pi. 2/10) gruip care se pare că a preluat tehnica de ornamentare
cu striuri de la purtătorii culturii Suciu de Sus. Tot în cadrul ceramicii culturii
Suciu de Sus îşi găsesc analogii şi vasele de pe planşa V /3-4 (Kacs6 1978,
J.ll. 13/1-3). Reţine ater.ţia un fragment de la un vas de mari dimensiuni cu
pereţii groşi, decorat cu un ornament în relief asemănător unor „coarne" răsucite
In jos (pl. IX/2). Respectivul fJrnament apare pe vase ce aparţin cU!lturii Suciu
de Sus (Bader 1972, pi. 9'3, 5) de uncie se pare că a fost preluat şi de purtătoril
grupului Lăpuş (Kacs6 1981, pi. 31/12. 415/10). Ornamentul, realizat în aceeaşi
manieră apare şi pe ceramică descoperită în aşezarea Cehăluţ la Carei „Bobald"
(lercoşan 1986-1987, pi. 4/1).
b) vase-cuptor (pl. Il/4-5) lucrate din pastă grosieră, cu pereţi groşi de cca 2 cm.
Toate fragmer.tele păstrate aparţin părţii inferioare a acestor vase şi prezintă
urme de ardere secundară. ln bronzul târziu această formă apare .frecvent în
culturile ce evoluează în nord-vestul României (Nemeti 1978, pi. 5/1, 9,'9; Bader
1978, LVIU/6-8).
c) străchini şi castroane lucrate din pastă fină şi semifină. Recip.ientele a!Parţi
nătoare acestei categorii au fost împărţite în trei variante în funcţie de profilul
lor. ln prima variar.tă am inclus vasele cu buza evazată, gâtul uşor a!'cuit spre
interior şi corpul rotund. Majoritatea vaselor ce aparţin acestei variante sunt
puţin adânci şi au diametrul maxim In zona gurii. Decorul lor constă în arcade
uşor reliefate sau arcade realizate din linii incizate şi umplute cu haşuri sau
puncte pl. III/I, IV/4, VII/7, Xl/4). Unele sunt decorate cu proeminenţe ascuţite
tr.drejptate în sus şi înconjurate de Cn·nelur.i semicirculare (pi. VII/8). Există şi
~xemplare neornamentate (pl. JII/2, 4; VII/6). Unele dinrtre vasele cu caraderlsticile expuse mai sus au analogii în mediul culturii Wietenberg (Chidioşan
1980, pl. 12/11; Bejinariu 1994, pl. ·IV/3) din nord-vestul României .(este vorba
despre fragmentul de castron decorat pe suprafaţa interioară a buzei cu linii
incizate: pl. IX/4). Majoritatea vaselo!' acestei variante îşi află ar.alogii, mai
ales în privinţa decorului printre descoperirile ceramice ce aparţin culturii
Suciu de Sus (Bader 1972, pl. II/5; Bader 1978, pl. XLVII/31, XLIX1l; Kacs6
1987, pl. 5/3, 7-10) şi grupului Cehăluţ (Ignat 1984, pl. III/I; /ercoşan 1986-1987,
pl. 4/3, 6/5, 10/1'1).
O a doua variantă o reprezintă străchinile cu bum lobată, variantă din
care există doar un singur exemplar (pl. VIl/5) ornamentat cu crestături s\llperficiail.e pe buză şi cu arcade realizate din linii ir.cizate umplute cu haşuri. Vase
de acest tip ornamentate într-o manieră asemănătoare au apărut la Andrid şi
Pişcolt în descoperiri atribuite grupului Cehăluţ (Nemeti 1978, pl. 1/1, 9/1) la
Otomani „Cetatea de pământ" (Ordentlich 1963, pl. 15/1) la Boineşti în aşezarea
culturii Suciu de Sus (Bader 1978, pi. XLVII/11) precum şi la Hajdusamson,
Debrecen în descoperiri ce aparţin grupului Hajdubagos (Kovcics 1970, pl. 8/2, 911).
A treia variantă ir.dude străchinile cu bui.a dreaptă (pl. VI/5-6) şi pe cele
cu buza arcuită spre interior. Un sin.gur exemplar din această categorie este
ornamentat cu striuri (pl. VI/5). Ca o particularitate este însă ornamentarea cu
striuri şi t interiorului acestui vas lăsându-se neornamentată doar o bandă
lngustă în interiorul său imediat sub buză. O asemenea mar.ieră de ornamentare
a interiorului vasului cu striuri nu am întâlnit în cadrul culturii Sudu de Sus
1i a grupului Lăpuş unde striul, ca ornament decorativ este frecvent întâlnit.
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dreaptă,

ornamentate cu striuri doar pe exteriorul vasului
XLVIIiI/J, 5) şi în r.umăr mic şi în necropola
p. 38). Străchinile cu buza invazată (pi. VI/1-3)
sunt lucrate dintr-un lut fin, ales cu grijă. Sunt arse inoxidabil, faipt ce le-a
con.ferit o culoare maroniu închis sipre negru. Ambele suprafeţe (exterioa•re şi
interioare) sunt lustruite foarte bine, obţinându-se astfel un luciu cu aspect
metalic. l:le prezir.tă o serie de trăsături (buza invazată, ardere, aspectul metalic
al suprafeţelor) ce sunt carncte!"istice ceramicii hallstattiene. Exemplarele de:;coperite la Cehei .„Misig" au buza modelată mai simplu, iar culoarea nu este cea
negru-roşie caracteristică majorităţii ceramicii hallstattiene. Străchini asemănătoare
cu buza uşor invazată apar în~r-o serie de descoperiri la Cluj „Becaş" într-un
complex considerat de către autori ca fiind probabil mai târziu decât complexele
ce aparţin fazei Wietenberg IV de aici (Gogâltan-Cociş-Pald 1992, p. 13 pl. X'2,
5-7; XI/5) la Gligoreşti (Gogâltan-Florea 1994, pi. 16 8) în descoperirile atribuite
grupului Igriţa (Chidioşan-Emodi 1982, pi. 4 1-4) culturii Piliny (Furmanek 1977,
p. 307, pi. 6/1; Kemenczei 1989, pi. 8 a, 6/10). în necropola de la Alsonemedi ce
aparţine culturii Berkesz (Kemf!nczei 198 T, pi. 3 5, 8/6. 1'3, 9 6). Printre vasele
descoperite la Moldova Nouă în punctul „Izvor Suvarov" apare şi o strachină
cu buza invazată de culoare neagră cu pereţii lustruiţi şi nedecoraţi (Gttmă 1979,
pi. IV/J). Această strachină datată cu întregul material descoperit în acest punct
în HaAl seamănă foarte bine cu exemplarele similare de la Cehei. Până acum
în cadrul descoperirilor atribuite grupului Cehăluţ nu au apărut străchini care
să prezinte toate aceste caracteristici. De altfel această variantă (pl. VI I-3) se
deosebeşte net de restul materialelor de bronz târziu de Ia Cehei .,Misig". Din
punct de vedere stratigrafic (după cum rezultă din însemnări) aceste străchini
cu buza invazată apar doar într-un nivel superior. .Se consideră că străchinile
cu buza invazată şi uneori faţetată orizontal <llpar din perioada târzie a culturii
mormintelor tumulare existând şi în perioada târzie a câmpurilor de urne
(Spăturner.felderperiode) în întregul bazin carpatic (Hellebrandt 1990, p. 105 :>.>q.
pi. 3'2-3, 5--'6, 5/1--4). Străchinile de mici dimensiuni cu buza invazată complet
negre şi bine lustruite sunt considerate de către V. Vasi•liev ca fiind caracteristice etapei timpurii a culturii Gava (Vasiliev 1995, p. 67). Străchinile cu buza
invazată de multe ori decorate cu caneluri pe buză devin foarte frecvente în
cadrul descoperirilor hallstattiene (Vusiliev-Aldea-Ciugudean 1991, p. 84--.:S7). Aceleaşi caracteristici (culoare, lustru, pastă) ca şi străchinile cu buza ir.vazată le
prezintă şi un fragment ce provine de la un ca5tron, ornamentat din loc în Ioc
cu alveole dis.puse în partea inferioară a va5uJui {pl. Xl/3).
d) ceşti (pl. VJI.1-7). Sunt confecţionate din pastă de bună calitate cu pereţii
5Ubţiri de culoare cenuşie, bir.e arse. Trei exell11Plare au putut fi întregite. Toate
au corpul tronconic, buza evaz'ltă şi toarta uşor supraînălţată. Cele trei exemplare sunt nedecorate (pl. \TIIJ/1-3). Forma lor aminteşte de exemplare similare
din cultura Otomani (Bader 1978, pi. XVII '1-2), însă exemplare asemănătoare,
tot nedecorate apar în cadrul grupului Cehăluţ, la Pişcolt (Nemeti 1978, pi. 8/6).
Celelalte exemplare incluse în aceast[1 categorie sunt ornamentate cu caneluri
ir.guste dispuse concentric sau oblic pe corpul vasului iar uneori cu mici crestături.
Un exemplar prevăzut cu o mică tcartă în partea inferioară a corpului este
ornamentat pe fund cu caneluri concentrice (pl. VI1Ii4). Un exemplar păstrat
fragmentar este mai degrabă un ca~trona'i (pl. VIII/7) are analogii în cultw-a
Suciu de Sus (Bader 1978, pi. L/l, 13). Celelalte exemplare ornamentate cu
caneluri înguste îşi găsesc ar.alogii printre descoperirile caracteristice grupului
Cehăluţ (Nemeti 1978, pl. 8/4, 10).
e) vase mari (bi)tronconice cu pereţii groşi (1,5-2.5 cm). Au suprafaţa lustruită
foarte bine fapt ce a generat ca şi în cazul străchinilor cu buză invazată un
aspect metalic. Drept degresant s-au folosit cioburi pisate şi nisip fin. Culoarea
lor variază de la cenuşiu deschis spre un maroniu negricios. Reci1pie1Vele de
acest tip, împreună cu străchinile cu buză invazată şi fragmentul de castron de
pe planşa XI/J formează un lot unitar de materiale. Acest lot apare grupat în
partea superioară a depunerilor arheologice de la Cehei „Misig". A fost reconstituită parţial partea inferioară a unui vas bitronconic, de mar; c:iimen<-iuni.
Boineşti (Bader 1978, pi.
tumulară de la Lăpuş (Kacso 1981,

apar la
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decorat în zona maximei curburi a corpului cu grupe de caneluri verticale, foarte
îngl.lSlte, întrerupte din loc îr. loc d·e creste verticale în relief. realizate prin
împingerea peretelui va5ului din interior (pi. XJ. Porţiunea păstrată din vas
a.re cca 0,55 m înălţime, iar circumfrrinţa vasului în zona maximei curburi a
CQrpului să fi fost în jur de 1,5-1,G m. Un fragment aparţinând unui vas de
acelaşi tip este ornamentat pe pântec cu caneluri verticale late întrerupte din
loc în Joc de creste verticale în relief dar aiplicate şi nu împinse din interior
c<1 şi în cazul precedent (pl. XI. 2). Un alt fragment, tot de la un vas de mari
dimensiuni este decorat cu gr11pe de caneluri verticale înguste între care se
intercalează proeminer.ţe aplatizate ş1
rotunjite realizate prin împingerea din
interior a pereţilor vasului (pi. XI 1).
Vase de mari dimensiuni apropiatt: ca formă de vasele prezentate mai sus
apar în necropola tumulară de la Lapuş (vase pântecoase înalte de 0,5-1 m)
ornamentate însâ într-o altă manieră (Kacs6 1981, p. 2'6-33). În colecţia Lic?ului
„E. Gojdu" din Oradea se piis~rează un vas descoperit la Oradea „Salca" de o
formă apropiată cu vasull de pe planşa X şi orr.amentat cu creste în relief
verticale pe pântecul vasului (Dumitraşcu 1979, p. 308 sq, pl. IV/5). Un vas
asemănător ornamentat pe corp cu caneluri înguste verticale şi descoperit la
Uzgorod a fost inclus de A. Laszlo printre tipurile de bază ale culturii Gava
(Lâszl6 1973, p. 590, pi. 4/3). !ntr-o necropolă de incineraţie a culturii Berkesz
de la Alsonemedi apar urne funerare pântecoase ornamentate pe pâr.tec cu creste
verticale în relief sau cu grupe de caneluri verticale înguste (Kemenczei 1981,
pi. 6/2. 12, 7/12). Creste verticale în relief asociate cu di.ferite elemente de decor
apar şi .pe unele vase din necropola de la Hajdubagos (Kovacs 1970, pi. 3/110)
dar şi pe vase ce aparţin culturii Piliny la Safarikovo (Furmanek 1977, pi. iX./6,
XIX/5), la Geley 2 şi Mezokeresztes (Kemenczei 1975, pi. 4/4; 1989, pi. 6/3, 81'1)
asociate uneori şi cu car.eluri verticale. Acest ornament (crestele verticale în
relief) este socotit a fi de origine tumulară de unde a fost preluat apoi şi de
alte medii culturale (Gumă 1979, p. 400 sq). Ornamentul apare şi pe ceramica
hallstat:tiană după cum rezultă din unele desc01Periri din nord-vestul României:
Căuaş (Nemeti 1981-1982, pi. XV/3) şi la Şimleu Silvaniei „Observator" (cercet.
arh. I. Bejinariu, H. Po.p; materiale inedite în col. Muz. Zalău).
Fragmentul de vas decor::it cu caneluri verticale înguste întrerupe de proemine.r.ţe aplatizate rotunde (pi. XI/1) pare sâ provină tot de la un vas pântecos
de mari dimensiuni. Vasul de la Culciu Mare socotit a aparţine culturii Gava
seamănă foarte bine cu fragmentul descri·s mai sus. mai ales în privinţa decorului
care este identic (Bader 1978, p. 78-80, pi. LX/3). Şi la Teleac în primul nivel
(cel mai vechi) apar fragmente de vase pântecoase decorate la fel cu grlJIPe de
caneluri verticale întrerupte de proeminenţe de forma unor calote turtite (VasilievAldea-Ciugudean 1991, p. 92, pi. 29/1(); Ciugudean 1994, pl. 5B/4).
f) includem ai-ci un vas unicat în descoperirile de la Cehei „Misig". Vasul are
buza lăţită şi evazată iar pe corp prezintă orificii mari realizate înainte de
ardere. După o serie de indicii (pastă, aspectul SIJIPraifeţei) îl inc!Uidern în lotul
de materiale din bronzul târziu. Nu cunoaştem destinaţia sa, putând însă să fie
(dacă îl aşezăm invers) un .fragment de la ur. vas cuptor. O analogie apropiată
Hm găsit la Vărşand „Movila dintre vii" (Popescu 1956, pi. 73/3).
Au apărut şi câteva fragmente ceramice, majoritatea at1pice, care prezintă
o trăsătură comună: culoarea neagră la exterior., respectiv roşie sau cărămizie
la interior. Singurul fragment tipic este o buză de vas decorată cu caneluri orizontale (pl. VII/2).
Au fost descoperite cu prilejul săpăturilor şi alte piese lucrate din lut ars
cu destinaţii diferite: o lingură păstrată fragmentar {pl. XII/1) şi un mâner de
lustruitor {pl. XIl/3). A fost descoperită o piatră rotur.dă cu urme de folosire
pe una din părţi probabil utilizată pentru zdrobitul cerealelor (pl. 'Xfl/8 J. Din
·os a fost realizată o unealtă încovoiată la vârf, probabil confecţionată dintr-o
coastă de animal mare. Pe o latură prezintă urme de retu.5are obţinându-se un
fel de tăiş {pl. Xll/5). Piesa respectiv& se pare că a fost utilizată drept seceră.
Tot din os a fost confecţionat un străpungător (pi. XII/6), iar di1r, corn un obiect
cu un vâr.f rotunjit la care rirezintă urune de folosire probabil ulti~izat drept
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plantator (pl. Xll/7). Atrage atenţia un buton din os păstrat doar fragmentar
(pl. XII/9). Piesa are o suprafaţă decorată, uşor concavă. 1n zona centrală
decorul este realizait din cercuri concer.trice realizate prin incizie in interiorul
lor aflându-se mici cerculeţe şi spirale excizate. Spre margine apar două arce
de cerc incizate. Ornamentul prezent pe acest buton are analogii in cultura
Suciu de Sus (Bader 1972, pi. 7/11; 1978, pi. L/15, LII/7). Nu cunoaştem astfel de
piese realizate din os ir. cadrul culturi! Suciu de Sus. În turnului 10 de la Lăpuş
(faza Lăipuş I) a fost descoperită o rondelă din os, neornamentată însă (Kacs6
1981, p. 84). Piese similare ca formă, realizate tot din os au fost descoperite in
nord-vestul României în aşezarea culturii Otomani de la Sălacea (Chidioşan 1984,
p. 37 sq, pl. II/5---6). Singura piesă din bronz descoperi.tă în săpătură este un
străpungător ascuţit la ambele capete. Piesa are profilul aproximativ patrat în'
zona mediană.
Lăs<"md deoparte materialele neolitice şi pe rele celtice putem afirma că majoritatea ceramicii descoperite cu prilejul săpăturilor arheologice de la Cehei aparţine epocii bronzului. kceastă ceramică îşi află
analogii exacte în cadrul descoperirillor datate în bronzul târziu din
nord-vestul României. Descoperirile de acest gen aproape îndeobşte pe
văile Cra~mei şi Barcă.ului, carcicterizate printr-o serie de elemente
(forme, decor, etc.) au fost considerate la început ca aparţinând unei
faze distincte a culturii Otomani - fuza Otomani IV datată în RBzD
(Bader 1978, p. 56 sq, 62). Publicând o serie de desiooperiri din jud.
Satu Mare, de'SIC'opa-iri datate în bronzul târziu, J. Nemeti arată că
există o serie de elemente noi in ceea ,ce priveşte caracteristiieile ceramicii descoperite. Sesiza totodată că aceste situri din bronzul târziu
nu suprapun niciodată situri apar1,~nătoare fazei Otomani III. Deşi există
elemente de continuitate din bronzul clasic, mai numeroase sunt elementele distin'Cte, noi, faţă de cele Otomani III (Nemeti 1978, p. 120·121; 1981---1982, p. 46). Cronologic aceste deS'coperiri sunt mai târzii
decât cele Ot-omani III. Elementelor de factură Otomani li se alătură
şi o serie de elemente de i'acturfl tumulară şi Suciu de Sus. C. Kats6,
arată că elementele de continuit:Jte Otomani sunt mai puţin comparativ
cu cele de diS1COntinuitate, cte aceea c-onsideră că termenul de Otomani
IV utilizat pentrn a desemna descoperirile de acest tip clin bronzul târziu poate crea confuzii. Ca a!Jare introduce termenul de grup Cehăluţ
pentru a desemna ace51te c.lestcop&ilră., definin'd totodb 1 tă - clf€.menltele
camcteristilce acestui grup de descoperiri (Kacso 1987, p. 72 sq; 1990,
p. 43-44).
Deşi se C'Unosc numeroase pur:cte de descoperiri aparţinând grupului Cehăluţ, totuşi nu putem afirma că au fost eluicidate problemele
1egate de descoperirile de acest tip. Majoritatea materi.alelOT pwvin din
periegheze sau din descoperiri înt2.mplătoare. Săpături arheologice ,(singurele în măsură să ofere elemente concrete spre analiză) au fost efectuate doar la Snplacu de Barcăci (Ignat ,1984), Pişcolt (Nemeti 1978, p.
106 sqq) şi la Crasna (Lako 1987). Acestora li se adaugă sondajul de la
Cehei, prezent!at aici şi săpăturile efectuate cu începere clin 1994 lia
Şimleu Silvaniei „Observator". Problema originii a{'estui grup cultural
pare să fie clară (Kacso 1990, p. 42). Rămâne deschisă discuţia în legă
tură cei încadrarea sa cronologică exactă.
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ln zona oursrului inferior şi mijlociu al Cr.asnei, în perioada mijlocie a epocii bronzului s-a constatat arheologic prezenţa culturii Wietenberg. Descoperiri Wietenberg se C'unosc .în zonă la: Meseşenii de Sus
(materiale inedite în col. Muz. Zalău), Giurteiecu Şimleului (Lalc6 1983,
p. 76; Dumitraşcu-Căbuz 1971, p. 27 sq), Şimleu Silvaniei - .cel puţin
opt puncte cu descoperiri de acest tip (Lak6 1983, p. 86 sq; perieghezc
recente I. ,Bejinariw, H. Pop), Derşida (Chidioşan 1980). În aC'eastă zonă
cultura Wietenberg îşi în•cetează evoluţia în decursul fazei III datorită
pătrunderii dinspre vest a purtătorii.lor grlJ!Pului Cehăluţ (Kacs6 1980,
p. 41 sq). În zona de la vest de Meseş nu au fost descoperite situri de
factură Wietenberg IV. în schimb descoperirile ce aparţin grupului
Cehăluţ sunt foarte numeroase în această zonă (Pop-Bejinariu 1996,
p 323-325). în centrul omşului Şimleu cu prilejul unei săpături de
salvare în primăvara lui 1996 au fC>St surprinse două nive'le de epoca
bronzului. Cel inferior conţine materiale oaraderistke fazei Wietenerg III. Nivelul superior care il suprapune direct pe primul conţine materiale caracteristice grupului CehăLuţ. După cunoştinţele noastre, cel
puţin în depresiunea Şiml~ului este prima dată când se constată stratigrafic această suocesiune. Realitatea strtatigrafiică constatată cu aicest
prilej nu face decât să confirme vechile afirmaţii referitoare la încetarea evoluţiei culturi.i Wietenberg în zonă datorită pătrunderii grupului
Cehăluţ. Se pare că datorită pătrunderii grupului Cehăluţ comunităţile
Wietenberg îşi restrâng arealul _şi se „retr.ag" la răsărit de Meseş în
Transi1vania propriu-zisă. Aceasta ar fi o explicaţie a lipsei unor elemente de factură Wietenberg în repertoriul de forme cerami'Ce şi ornamente Cehăluţ. în aşezarea de la Crasna ce aparţine grupului Cehăluţ
apar doar câ.teva fragmente ceramke de factură Wietenberg ornarpentate cu împunsături simulfune. Şi l'a Cehei „Misig" sunt câ'teva fragmente care ,par să fie de factură Wietenberg (pl. JX/4). În unele cazuri
pe fundul unor vase de factură Cehăluţ (Şimleu Silvaniei „Observator")
apar cruci încârligate realizate dir împunsături succesive în canal lat,
element decorativ specific fazei Wietenberg IV (Gogâltan - Cociş Paki 1992, p. 10-13, pl. XII/3; Rotea 1994, p. 54, pl. V/5). Alcest element poate fi interpretat ca o influenţă venită dinspre mediul Wietenberg IV cu oare grupul Cehăluţ evoluează în paralel în spaţii învecinate.
Pe baza unor realităţi stratigrafice dintr-o zonă aflată în apropierea depresiunii Şimleului, faza Wie.tenlbel"'g III a fost datată în RBzBl
(Kacs6 1987, p. 75, tabel cronologiic). Probabil în aceste condiţii pătrun
derea purtătorilor grupului Cehăluţ în zona depresiunii Şimleului se
petrece în decursul fazei RBzB2, dacă nu chiar la sfârşitul etapei anterioare . .Alceastă datare ar corespm~de cu C'OO atribuită de arheologii ŢI1a
ghiari pentru începutul grupului Hajdubagos (Kovacs 1970, p. 40) grup
ce cuprinde descoperiri în parte asemănătoare eu cele Cehăluţ. într-un
articol recent, C. Ka.cs6 plasează începutul grupului Cehăluţ în RBzC
arătând că acesfu îşi prelungeşte evoluluţia
şi
în etapa următoare
(Kacs6 1995, p. 113). Dacă din punct de vedere stratigrafic succesiunea
Wietenberg III Cehăluţ pare clară în zona depresiunii Şimleului
2 - Acta Mvsei Porolissensis, voi. XX, 1996
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

IOAN BEJINARIU -

18

EV A LAKO

cronologic însă se oscilează în ceea ce priveşte datarea începutului grupului Cehăluţ între etapa RBzB2 sau RBzC. Deocamdată este greu de
spus cât anume durează faza Wietenberg III în zona depresiunii Şim
'leului. Problema este cu atât mai greu de rezolvat cu cât s...,a constatat
creşterea numărului de aşezări ale culturii Wietenberg în decursul f'azei
III mai ales în zona nord-vestici\ a depresiunii (microzona „Măgura
Şimleului").

altă problemă -care se pune este legată de sfârşitul grupului CeSe pare că în zonele vestice ale ,arealului grupului Cehăluţ, formarea culturii Berkesz determină încetareia evoluţiei aşezărilor din zonele re1spective (Kacs6 1987, p. 75, tabel). În restul arealului său, inclusiv în zona depresiunii Şimleului s-a afirmat că grupul Cehăluţ îşi
continuă ewluţia până în momentul pătrunderii purtătorilor culturii
Gava (Kacs6 1995, p. 113). Aşezarea de la Suplacu de Barcău pare să
fie un argument in a:cest sens. Aici o parte din ceramica descoperită
prezintă o serie de elemente ce o apropie de ceramica hall'stattiană: vase
de culoore neagră la exterior şi roşie sau cafenie la exterior la care
decorul re'alizat din caneluri este preponderent (Ignat 1984, p. 10). De
asemenea prezenţa unei mari cantităţi de ceramică de tip Lăpuş este
un argument în sprijinul afirmaţiei că aşezarea de la Suplacu de Barcău este urua dintre cele mai târzii aşezări Cehăluţ. La Doh (jud. Săl'aj)
a fost de'SICoperită o altă aşezare a grupului Cehăluţ unde au apărut
materiale caroateristice fazei Lăpuş II. Materialul ceramic de la Doh
provine însă în ce'a mai mare parte de pe urma arăturilor adânci care
au distrus în cea mai mare parte situl. Ca atare nu putem preciza d'lcă
ceramica Cehăluţ de aici se asociază şi evident este contemporană cu
cea Lăpuş II. Până a1cum pe ceramica. grupului Cehăluţ nu au apărut
elemente de decor larg răspândite pe ceramica descoperită în situri
datate în RBzD-HaA: proeminenţe hipertrofiate goale în interior, caneluri în ghirlandă pe gâtml vaselor (Chidioşan-Em6di 1982, p. 63-65,
pl. I/4, III/2; 1983, pl. 3/2; Boroffka 1994, p. 9-23).
In ceea ce priveşte situaţia de l'a Cehei _„Misig" este evidentă existenţa a două loturi de materiale ceramice: un lot ce cuprinde ceramică
caracteristică grupului Cehăluţ şi un lot ce apare într-un nivel superior
faţă de gropile cu materiale Cehăluţ. Ultimul lot de materiale cuprinde
după cum am văzT!lt fragmente de la viase bitronconice de mari dimensiuni şi de străchini cu buza iavazată. Acest lot se individiulalizează
printr-o serie de oaraicteristid: culoare cenuşiu deschis sau negru cu
suprafaţa exterioară bine lustruită ceea ce a generat un aspect met<i~
He, prezenţa în pastă cu preponderenţă a cioburilor pisate uneori în
amestec cu , nisip fin, decorul realizat exclusiv din canel;uri asociate
uneori ·CU creste verti'cale în relief .sau cu proeminenţe ,'l.p[atizate rotunde. Analogiile menţionate pentru cerarnilca acestui lot atât în privinţa formelor cât şi a decoruh1i ne fa1c să credem că respectivul lor
aparţine perioadei hallstattiene. După cu:rn am arătat străchinile de
mici dimensiuni cu buza inv,azată de culoare neagră puternic lustruită
şi fragmentele de vase mari decorate ·cu caneluri vertiocale întrerupte
de proeminenţe rotunde aplatizc.:te sunt considerate a aparţine fazei

O

h<.;luţ.
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timpurii a culturii Gava (Vasiliet: Aldea-Ciugudean 1991, p. 92,
pl. 29/16; Giugudean 1994, pl. S B/4; Vasiliev 1995, p. 67). Situaţia
de la Cehei pare să confirme ipott~za continuării evoluţiei grupului Cehăluţ până în momentul pătrunderii (sau formării) culturii Gava. Materialele hallstattiene de la Cehei sunt relativ puţine şi este greu de
făcut o încadrare cronologică exactă a lor. Putem propune o datare
largă a lor în etapa HaA poate chiar în a doua parte .a a'Cestei etape.
Reluarea cericetărilor la Cehei „Misig" ar putea aduce elemente noi maj
sigure în ceea ce priveşte rezolvarea unor probleme .ale bronzului târziu respectiv începutul perioadei hal'listattiene în nord-vestul României.
IOAN BEJINARIU -
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FEW WORDS ABOUT THE .UIGGING CAMPAIGNS
FROM CEHEI - „MISIG" POINT (1987)
The present issuse publishes the results of the rescue digging campaigns
from Cehei „Misig" point (1987). On this occasion there has been discovered a
variat archeologic material that belong~ to late Neolitic age, the age of bronze,
tl;ie early Hallstatt period, and to the Celtics. Most of the discovered pottery material is characteristic to Cehăluţ society that develops in the late bronze age
in the north-west of Romania. Tl'le materials belonging to the early Hallstatt
period ap.pear in a levei sU1Perior to that in which there have aippeared the complexis belonging to Cehăluţ society. This stratigrafic situation may be a reason
'supporting the line that Cehăluţ society develops untH the formation of the
Gava culture in the early Hal!statt period.
During the diggings there have also been discovered a series of tools made
of burnt clay, aorn, bone, stone and bronze.
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ACE ROMANE DE PAR CU CAPUL lN I~ORMA DE CANTHAROS

In categoria extrem de diversă a pieselor romane de podoabă se
înscriu şi acele de păr, confecţionate atât din metal - aur, argint, brom;
- cât şi din os sau fildeş.
A~u1 de păr acus crinalisl sau comatoria - a constituit un articol de toaletă. general utilizat în antiichitate pentru aranjare'a sau menţinerea coafurii, permiţând în egală măsură fixarea bonetelor sa11 a
panglicilor de parură.
Dacă în primele secole ale Republicii coafura era foarte simplă şi
nu necesila dec-{1t o întrebuinţare restrânsă a acului de păr, ea se va
compli{~a în perioada Imperiului, supmîncărcându-se cu eşafodaje de
bucle şi de co;curi sav,::mt <1samblate. Acul de păr po'ate mnstitui un
simplu obiect utilitar, confecţionat din os, dar tinde să devină o bijuterie
atunci când este sculptat în fildeş, sau este turnat dintr-un metal care
se preteaz<\ tmei game de compoziţii de:corative ce atinge uneori un
mare rafinament.
Acele de păr apar frecvent în multe aşezări civile printre ruinele
c,:m~lor private, ale termelor sau amfiteatrelor 2, precum şi in inventarul morminte:lor de inhumaţie şi incineraţie din necropole.
Pe teritoriul anticului Apulum, cercetările întreprinse timp de peste
un se:col au s·eos la 'lumină numeroase ace de păr în diverse punct~ ale
onşultJi: în zona termeloY-:3, în edificiul de mari dimensiuni descoperit
la Partoş (Colonia Aure'lia Apulcr.sis) 4 , în zona canabae-lor castrului,
precl...tm şi în necropola de Ia „Staţ:a de Salvare".
Prt!z:entul studiu îşi propune să pună în circulaţie o categorie de
ace cu deieor figurat, de o racturf'1 spedală, nesemn,alate până în prezent pe teritoriul Da't'iei.
l. Ac de păr din bronz (fif!. 1/1) descoperit în cimitirul roman de la ,.Staţia de
Salvare". Piesa făcea parte din inventarul unui mormânt de incineraţie, alături de
trei ulcioare lntregi, mărgele din pastfi de sticlă, o monedă, un inel şi un alt ac
din bronz, cu cap sferic;. Corpul Hculu; are secţiunea circulară, gro«imea sa fiind
uniformă până în apropierea vârfului. CapU'l acului are forma unui vas de tip
cantharos. executat cu deosebi tă acurateţe. Corpul vasului este lmp.'lrţit în două
1·egi<;!re delim'itate printr-o bordură decorah\ cu ir.cizii verticale. care se repetă
şi pe bu:r.a vasului. Pântecul
bombat este ornamentat cu acelaşi tip ele incizii,
sugerând Îil mori schematic canelurile. Cele două torţi suprainălţate sunt prevă1

D.A .. I. 1, p. fil--64;, s.c. Acus.
E. Riha, în Forschtmgen in Aug~-t. 10. ·1900, p. 119-120; M. Gui<;an. ln
Bttlletin Pro Aventico 23, 1975, D. JO.
3 B. Csemi. !n A..F.M., Il, 1" 1901. p. 233-<284.
' Idem, Jelentes A Colonia Apu1f'nsis tN'iileten 1911-12-bPn vt>flzPlt ,\s;ita~o
kn!, 1'9.13, p. 2'3.
;; V. Mog.a, in Apnlum XXfV, 1987, p. 186 fi/l. 9/1-5.
2
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zute cu protuberanţe la ambele extremităţi. Partea mediană arcui.tă a uneia
dintre toate este ruptă. Piciorul cu fund inelar se sprijină pe o mulură c.are face
legătura cu oorpul acului. Dimensiuni: L = 12,5 cm; D = 0,3 cm. Muzeul Naţior.al al Unirii _, Alba 1Ulia (MNUAL.); Nr. inv. 8269.
· ·
· " ·
2. Ac de păr din bronz (fig. 1/2), care provine tot din zona cimitirului de la ,,staţia de Salvare", dar nu a fost descoperit fntr-un complex arheologic inchi.s, el
putând eventual aparţine unui mormânt deranjat. Piesa se prezintă ln stare fragmentară, din corpul acului păstrâ.r.du-se doar o treime din lungi.mea iniţialii.
Capul acului figurează acelaşi tip de vas, care este realizat într-o manieră identică
cu primul exemplar. Dimenshmi: L = 5,4 cm; D = 0,3 cm. MNUAl; Nr. inv.

9305.
3. Ac de păr din o.s (fig. 1/3) descoperit acei-dental fn wna edificiilor extra muro~

aflat la nord de castrul legiunii XIII Gemina. Acul este rupt, conservându-se
doar capul şi o porţiune mică din zor.a sUperioară a coripuiui, care ·are secţiun(.'il
circulară. Partea supenloară a acului are forma unui cap pe care este placat u11
vas de tip cantharos. Fizionomia figurii umane este schematic redată, inclziia
ov~lă de pe ceafă, c(!.re marchează probabil un coc, permiţând identificar.ea sa cu
un personaj feminin. Vasul are gâtul evazat şi pântecul arcuit, de pe care pOJ""
nesc două torţi supraînălţate, decorate cu protuberanţe l'.r.: partea sl.JIP€Tdoară. ln
zona diametrnlui maxim al vasuiui sunt vizibile două incizii verticale care sui;iE'rează canelurile specifice oantharos-ulUi. D~mensiuni: L = 3,2 cm; D = 0,7 rm.
MNUAl; Nr. nv. 9173.

In privinţa datării J»eselor de la Apulum, singurul indiciu îl :constituie asocierea acului din mormântul de incineraţie cu o inonedi'1 de la
Elagabalus (221), fapt ce demonstrează oricum că asemenea ,ace se af1nu
în uz la începutul sec. III.
Un alt ac de păr aparţinând categoriei analizate ar putea să îl reprezinte exempliarul din os descoperit la Ulpi,a Traiana Sannizegetusa
(fig. 114), publicat iniţial ca având capul în formă de harfă 6 . Ulterior
capul ·Ornamentat al acului a fost identificat de alţi cercetători ca reprC'zentând o bufniţă7. Având în vedere schematismul redării, cele douli
opinii au un anumit grad de Felativitate şi compararea sa cu ·piffiele
prezentate mai sus ne determină să propunem includerea sa in <'atc-goria acelor ru cap în formă de cantharos, Fără a avea acurateţea. exemplarelor de la Apulum, vasul figurat în cazul acului de la Ulpia este
mai puţin armonios, forma corpului nefiind atât de zveltă. Torţile sunt
separate de gât prin două orificii circulare, în partea superioară . de
fiind prevăzute cu clasicele prutuberanţe. Dimensiuni: L """'· 11,1 cm.
Muzeul Sarmizegetusa; Nr. inv. 814.
Capul acelor de păr prezentate anterior, dincolo de rolul ornamental are şi o conotaţie simbolică: cantharos-ul, vasul din care se bi.'~~
vinul la greci şi apoi la romani, a fost considerat drept recipientul
specifk al lui Dionysos, zeul vinului şi vegetaţiei, apărând ,1desea cu
atribut-accesoriu în mânile acestei divinităţi şi ale acoliţilor sili 8 . Multiplele epifanii şi ocultările period;ce ale lui Dionysos, refiectând ap.16

Small

D. Alicu, E.
finds from

Nemeş,

Ulpia

în Acta MN, XIX, 1982, p. 10, pi. 1.110. D. Alicii,
Traiana .Sarmizegetusa, Clu.1-Napoca, Hl94, -p. 64,

pl. 56/825.

N. Gudea, I. Bajusz, în Acta MP, XIV-XV, 1990-1:991, p. 100, pi. X.VII/3s D.A., I, 2, p. 893, s.v. Ca1.tharos şi nota 8.

7
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riţia şi ocultaroo vieţii, alternanţa dintre viaţă şi moarte9, 11 sit"uetlză

timp· printre divinităţile funerareIO.
Liber-Dionysus şi misterele sale au exercitat o remarcabilă influenţă
asupra artei sepulttale, scenele dioriisi.are sau diverse motive bachice
constituind elemente frecvente in repertodul simbolisticii funerare din
întreg Imperiul romanll.
Cantharos-u:l poate evoca în ac-el~i timp banchetul funebru cu
onorurile acordate defunctului, dar şi purificarea sufletelor prin cele
trei elemente - apa in acest caz - conform doctrinei care a pătruns
mai cu seamă în misterele lui Bachusl2.
L'a nivelul documentaţiei care ne-a fost aceesihilă, acele de păr m
cap· '.în formă de cantharos par să fie un tip puţin vehiculat în provinciile vestice ale Imperiului, unde nu am găisit analogii pentru ,acest
gen de ac.
·
Reprezentările· min.iaturale dir metal ale eantharos-ului sunt atestate începând din epoca elenistic<~ în zona pontică, după cum o ·dovedeşte un colier din aur "C"ll două pandative în formă de cantharos, avârid
gura recipientelor decorata ~u pietre sernipreţioase, descoperit in necropola elenistică de ·la Callatisl3 şi datat in sec.· IV-III i.Chr. Tot aeeastii
zonă ne oferă singura analogie pentru piesele de la Apulum, respectiv
un .oc de păr din bronz C'll ca;Pul în foITriă de cantharos aurit având
încastrată în partea superioară o piatr<I sem.ipreţioasă,, provenind probabil din ne<.TOJJolele tomitaneH.
hnaginea cantharos-ului apare însă şi pe alte categorii de piese, în
ipostaze necunoscute pâni\ acum în aria intracarpatică, dar difuzate în
spaţiul cu puternice tradiţii elenlstice· din Moesia Inferior. Aeesta este
cazul W1ei baghete de sticlă pentru ameste<."at unguentele, având extremitatea superioară ornamentată cu un cantharosl 5, vas oare apare reprezentat şi pe dis.eul unor lucernel 6 .
. Ca emblemă funerâril, r'anfhares-ul are ~ mai. larg;\ ocurenţ[1 p~
mo,riumentele sepulcrale, sau ··votive at.ât în DaMal 7, cât . şi in restul
provinciilor Irn,periuluil&. ·.Conform unei statistici publkat;e într-un stu~
diu' recent19 , '.la Apulum cantharcs-ul apare figurat pe cel mai mme

în

acelaşi

Eliade, Ist.oria. aedinteior şi ideilor religioase, Bucureşti, 1991, p. 354.
Cumont, Lux perpetua, J>aris, .1949-, · .µ. 250-258; . Idem, Ue«hen·hes 1<UT
le symbolisme .funeraire de.~ rom.ains, Paris, 1966, .p. 418. et .sqq ...
11 A. BrlUll, Liber pater, Pari~, 1953. p. 145-159.
_12 F. Cumont, Lux perpetua, p . .209, fig. 3.
l3 Piesa este expusă in Muzeul din Mangalia.
14 Piesă inedită din expoziţia Muze.ului din Constanţa.
15 A Panaitescu, Îl'\ Pontica, X, 1977, p. 340 nr. J. fig. 4/2.
. .
· 16 A. Opaiţ, în Peuce, VIII, 1'980, pi. 37/: CI. L. Băluţă, in Apulum, XXXI,
1994, p. 207, nr. 60-62, pi. V/1-3; Alte douii. c~paiţe din sec. IT-HI de la Callatis
sunt expuse în Muzeul de la Mangalia.
17 H. Daicoviciu, în Apu!um. VII, 1, 1968, p. 333---J52; O. Floca, W. Wobki,
în BMI, XLII, 3, 1973, µ. 3!l-40; V. Rusu-Bolindeţ, în f;phNap, IV, 1994,
p. 115-116.
lB A. BruhJ, op. cit„ p. 316-:JJO; R. Turcan, .Les sarchoph<1ges roma.ins ii
representations dionysiaques, Paris, Hl6G, pass·im.
19 V. Rusu-Bolindeţ, op. ctt., p. 117.
9 M.
10 F.
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număr

de monwnente funerare din Dacia (15). De asemenea, săpături
arheologice întreprinse în ultimii ani pe teritoriul Col·oniei Aureli.-i
Apulensis au scos la lumină ruinele unui templu închinat lui Lib:r
Pater şi un bogat inventar din care face parte şi o statuetă din marmură a zeului, ce ţine în mâna dreaptă un cantharos. Aceste date C'{Jnstituie un indiciu că în comunitatea apulensă cultul dionisiac se bucura
de o consistentă audienţă, ca ,urmare a propagării şi adoptării sale în
mediile cele mai diverse ale societăţii, începe:înd mai ales din sec. IF'J.
Potrivit opiniei unor specialişti, simbolistica dioni:s:iacc_l. a sacro:fagelor sau stelelor funerare, alături de practica depunerii ca ofrandei în
morminte a unor obiecte care - de o manierei sau alta se raportau
credinţelor dionisiace ·- constituia modalitatea de a exprima apartenenţa lia o confrerie bachie<'"i sau spemnţa ·Că Dionys•os asigura defuncţilor în lumea umbrelor o existenţă plină de bucurii'.!1.
Acele de păr cu capul '.n formă de cantharos puteau avea deri o
dublă valenţă: ·ornamentală şi simbolk-ritua1ă, ca semn distinct.iv purtat
de atloratorii lui Liber Pater. Moştenitoare ale unei .lungi tradiţii în
It,::il:ia, Grecia sau Asia Mică, acele de păr cu decor figurat oforă irrteres.cmte posibilităţi de studiu, în măsura în care relevă resurgenţa sau
permanenţa tipurilor iconografice vechi, precum şi exploatarea unor
teme simbolice în orn;amentarea unor obiecte ale parurii cotidiene.
DANIELA CIUGUDEAN

tPINGLES ROMAINES A SO:MMET EN .FOUME DE CANTHARE
(Resumee)
L'etude presente une catei:orie d'epinglcs â .decor figun• pa.s encore signee
sur le territoi.re de la Da:cie. On mel en discus.>i{>n trois epi.r.gles i1 tllte en forme
de canthare decouverte.s dan<; la ville d'A;pulum: deux exempl.aires en bmnze
provenant de la nt?cropole romaine. tandis qu'une .µiece en os a ele decouverte
fortuitement darts la region des edif:ces situes au nol'd du camp fortifie de :a
legion XIII Gemina. Une quatrieme epingle incluse dam; ceUe serie provient
d'ULpia Ti·aiana.
L'origine de ce type d'epingle se trouvc probablement dans Ie milic11
hellenistique. car dans Ies necrapole.„ des vi1Ies CaUai·<; el Torni<> ont ete mis au
jou1· de.ojo objets de · paTut-e en or et en bronze avec des re<pre•ent:1tion' d2
oanthares.
Attribut du dieu Dionysos, le can!hare est figurc:• er, meme !emps (1 Apu:urn
sur Wl gra11d nombre de monuments fune11aire-; au""i hien que sur una-.. ele·;
piece'i decouvertes dan-s la proximite du temple de Liber Pater. Cela nous mene
a conclure qu'ici fonctionnait peut-etre une confrerie hachique dont J.es fidele:;
pouvaier.:t parter comme signum de \elle5 eping.Je~ (1 sommet en forme de canth:fre.

20

A. Bruhl, op. cit., p. JJO.

21

Idem, p. 324.
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Fig. 1. Epingles romainei; a sommet cn forme <le cantharc. 1- 2 : Epingles en bronze <l' A puhun; 3: Epingle en oa d'Apulum; 4-: Epingle en 08 d'Ulpia Traiane.
.Fig. 1. Ace romane de păr cu cap in formă de cantharos. 1-2: Ace de bronz de la A pul am; 3 : Ac din os <le la Apulum; 4 : Ac din m; di: la Ulpia Traianaj
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CELŢII

ÎN DACIA POROLISSENSIS

Numeroase elemente militare şi civile din provinciile de substrat
celtic şi celto-germanic ,au imigrat în Dacia curând după organizarea
provinciei. Între elementele etnice şi culturale de provenienţă occidentală, cele celtice au o pondere consii<lerabilăl şi, prin urmare, un rol
important în romanizarea Daciei Porolissensis.

I. AUXILIILE DE PROVENIENŢA CELTICA

. Marea maj~ritate a formaţiilor care alcătuiesc Exercitus Da.cine
Poroli.ssensis2 - 4 alae, 12 cohortes, 3 numeri 3 - erau de provenienţă
celtică sau celto-gennanică4:
Alue:

-

I Britanica c.R. (Gherla).
II Gallorum et Pannoniorum (Gherla).
I Tungrorum Frontoniana (Ilişua).

Cohortes:
- I Batavorum miliaria (Potaissa? Romita).
- I Britannioa mili,aria (Căşei).
- I Ulpia Britonum miliaria (Porolissum).
-- II Britannica equitata miliari:a c.R. (Romita).
-'--- II Augusta Nervia Pacensis Brittonum miliaria (Buciumi).
- I Oannanefatium (Tihău).
- I Aeliia Gaesatorum miliaria (Bologa).
- V Lingonum (Porolissum).
· AC€15te auxilii recrutate în provinciile de substrat celti:c sau celto~
germanic nu au fost transferate imediat în Dada Porolissensis, ci au,
staţionat câteva decenii in alte provincii, unde şi-au completat efedivele cu elemente recrutate din medit.tl local, cee;a ce a dus la rapida
Adela Faki, în PolEdil, II, p. 27-29; A. Husar, in PolEdil II, p. 131-141.
Despre armata Daciei Forolissensis, a se vedea M. Macrea, în DaciaNS,
VIII, 1964, p. 145-160; D. Frotase, in Actes du JXe Congres international d'etudes
sur les frontieres romains, Mamaia, 6-12 septembre, 1972, Bucureşti-Keiln
Wien, 1974, p. 227-233.
3 M. Macrea, op. cit., 155.
4 Cu privire la auxiliile originare din _provinciile germanice, a se vedea.
O. Frotase, în Dacia N.S., XVU, H173, p. 323-328; V. Wollmann, în Germania,
53, 1975, p. 167-171. După cum constata V. Wollmann, auxiliile. germani(ll;! din
Dacia erau compuse din germanici amestecaţi cu celţi din zona renană.
·1
2
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lor romanizare. Aşa s-ar explka şi sensibHa scăk:lere a numelor cel'tice,
precwn şi a celor germanice .
.AStfel, majoritatea trupelor auxiliare ale Daciei Porolis:sen'Sis sosesic pe limesul de nord al Daciei" după un stagiu <le 50-60 de ani în
Pannonia, adkă într-un mediu celtk romanizat. Chiar şi unităţi ce nu
poartă ethnioon celtic ala Silianâ, coh. VI Thracum equitata - sunt
disloioate în Dada Porolissensis d2 pe limesul p:mnonk unde îşi vor fi
completat efectivele cu: elemente cel'ti!Ce şi romane provinciale pannonice. Majori'tatea oomponen~ilor acestor trupe care sooe;ic din Pannonia
sunt elemente deja romanizate. Curând după venirea ~or în Dacia, la
începutul epocii hadrianee au loc masive lăsări la vatră6 . Prin urnlt'lre,
auxiliile de provenienţă celtică staţionate in Dacia Porolissensis reprezentau un important factor de rorr.anizare.
După cum s-a constatat7, populaţia eterogenă a vid-lor militari ce cuprinde nu numai fumiliile soldaţilor, ci şi clementele care însoţeau trupa în peregrinările ei de luingă durată artizani, micii negustori,
lixae etc. - vine odată cu trupele. Atare situaţie re-levă aportul lor la
procesul de romanizare, prin prisma relaţiilor pe oare le întreţin cu
aşezările indigene.
Pe de altă parte, există indicii (cf. infra) care ne permit să presupunem că auxi.liile de provenienţă celtică staţionate în Dacia Porolissensis îşi completau efectivele -- pe la mijlocul secolului II şi prin
recrutări din patria lor de obârşi.eh.

II. ONOMASTICA

ŞI POPULAŢV\

CELTICA

Populaţia de origine celtică din Dacia Porolissensis se poate cerceta, în primul rând, în baza documentaţiei epigrafice. In cele mai
frecvente situaţii - atunci când lipseşte menţiunea privitoare la domus,
orlgo sau natio - onomastica reprezintă singurul indiciu pentru sesizarea originii etnic-teritoriale a coloniştilor. Depistarea coloniştilor imigraţi din provinciile occidentale este, după cum s-.a mai constatat9,
dificilă. Coloniştii de origine celtică imigraţi în Dacia P.orolissensis
erau, fără îndoială, mai numeroşi decât îi arată onomastica. Reflectată

~ Despre limes Dacicus, în general, a se vedea N. Gudea, în ActaMP. I,
1977. p. 97-114. Pentru formaţiile auxiliare dislocate în Dacia, a se vedea
I. I. Russu, ln SCIV, 23/1, 1972, p. 63-77
6 I. I. Russu, Dacia şi Pannonitt Inferior în lumina diplomei mHi&e.re din
anul 123, Bucure.?ti, 1973, p. 67-79.
1 Chr. S. Sommer, The MWtary v:ci in Roman Britain, B.4.R, Brltish Series.
129, 1984, passim.
8 Chiar dacă, în general, se admite că populaţia din vfci militari constituie
baza pentru completarea efectivelor din castru.
9 Adela Paki, în SCIVA, 39/4, 19811, p. 364.
18 Eadem, în ActaMP, XII, 1988, p. 216-225.
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de11tul de vag. în izvoarele· cpigr.aEce, componenta celtică IO a populaţii'i
Daciei Porolissensis indude:
·
a) veterani participanţi la razboaiele daci·cc: M. Ulp'ius Adcobrovati
f. Novanticoll, M. Ulpius Sqcci f. Longinus Belgus12 şi M. Ulpius ...

Landio 13 şi des'Cendenţi ai 3(~estora (Vitaliis, fiul lui Longinus; - marus,
Sura, Surucca, Cr ... , Solorig _- , copiii lui Landio). Novantico, originar din Ratae ş.i Longinus Belgus - ambii stabiliţi la Porolissum sunt celţi, _p.roba.bil din prima ger:era.ţie recrutată in Britannia. Celtoromanul Landio(-nis?) era Ol'iginar din Ac,herac - probabil din Gallia
Transpadana.
b) militari şi veteraniH: JVI. Aurelius Moenenusl5, bf. ros., agcns
sub signis reg. Ans.; Aurelius Fabius 16 , signifer al. Sil; Aurelius Passer17, signifer; AureliuB Rcburus 10 , vet.; Aurelius Tatol9, stator al. II
Pannoniorurn; Cludius ... 20 , praf'·L? .coh. I Brittonum; Citius loviaiZl,
eq. al: Front.onianae; Ivonen:.u.s Malaci, f. BrittonusZ'l, vet. coh. I Brittonum; Litugen- şi LossaZJ, ep. al. II Pannoniorum, Sepenestus Rit>i f.24,
vet. coh. I Britannic.a; Sextus Busurionis f.2\ vet. coh. I Batavortlim;
M. Verpidius Silvanus26 , eq. al. II Pannoniorum. Ivonercus şi Sepenestus
sunt originari din Britannia, în timp ce Sextus Busturionis f. Pannonius
era de origine Azalus (trib celtic din nordul Pannoniei).
Lăsarea Ia vatră a lui Ivonercus prin a. 159 atestă că în unitatea
sa de brittoni de I.a Por<Jlis:sum se făceau recrutări din patria de
obâ~ie şi după a. 130, ad'.teându-se efective „brittonice" pe limesul
nord-vestic al Daciei.
!DR I, DiplD I (Porolissum).
IDR I, DipW III (Porolisusm).
i:1 !DR I, Dipl XVII (Mehadia-Terebova).
14 Cu privire la familiile unora dintre veteranii trupelor auxiliare din Dacia.
Porolissensis, a se vedea I. I. Hussu, Dacia şi Pannonia Inferior .. „ p. 71-79,
87-88.
15 CIL, III,. 822 (Samum).
w Fiul lui Aur. Reburus (CIL, III, 847 Gilău).
17 N. Gudea, V. Lucăcel, inscripţii şi monumente sculpturale în Muzeul. de
istoric şi artă Zalău, ZaU1u, HJ75, nr 14; Adela Paki, în ActaMP, XIJ, 1988,
p. 221, tab. 1, nr. 11.
18 CIL, III, 847 (Gil;:tu).
19 M. Macrea, în AJSC, V, 1949 µ. 232 = AE, 197'i, 504.
2V I. I. Russu, în ActaMN, V, 19flA, p. 451-470, nr. 2 (Porolissum); Adela
Paki, în ActaMP, XII, 1988, p. 211, tab. 1, nr. 17.
21 CIL, III, 837 (Ilişua).
Z! IDR, I, DiplD XVII (Mebdia-Teregova).
23 I. I. Russu, Dacia şi Pa.nnoniu Inferior ... , p. 78; CII,, III, 294 (între
Jalsae); ArchErt, XII, 18!J2, p. lGH-170; ActaMN, 1, Hl4, p. 480, fig. 1.
24 IDR I, DiplD Xll (Gherla).
25 !DR ,I, DiplD XIX (Palatovo).
26 JDR, III/2, 460 (Sarmizegetusa,.
11

12
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c) populiaţie civilă: fa,milia Lui AeHus Vitalianus27, Ulpia Amadusa2fl,
Fabia29, Gallicanus(?)30, IulJena BeHagenti f. Eravisca.31, Iulia Iustina32,
Nerindon(?):J:J„ Surus ... omari.34, Tavius35. Prima genenaţie de colonişti
celţi imigraţi în Dacia Porolissensis proveneau ~ cei· mai mulţi nu
din zone urbanis~ice, ci din zone de civitat.es (care puteau beneficia de
avantajele colonizării). Afluxul elementelor oocidentale romanizate continuă şi după răzJboaiele marcomanire36, când pare să fi avut loc o
„a doua colonizare" - mu1t mai slabă - preponderent, dar n exclusiv internă.
Mărturiile epigrafice conturec:ză parţial componenta celtică a p<>pulaţiei Daciei Porolisisensis. Chiar dacă numărul persoanelor a căror
proven~enţă ~i etnie pot fi stab!lite cu certitudine nu e
mare, dată
fiind etnia majorităţii trupelor care au staţionat în Dacia Porolissensis,
putem presupune că celţii (celto-romanii) reprezentau o oomponerită de
bază a populaţiei provine.iei.
Cât priveşte ponderea oorusilderabi:lă a oolJOniŞ.tilor civili norlcopannoni (de statut peregrin) în cadrul colonizării iniţiale din epoai
traiană, ·aceasta este relev3tă pregnant de materialul arheologic (cf.
infra).

HI. MONUMENTE RELIGIOASE. CULTELE GETO-GERMANICE

•:Mai multe divinităţi celticeJT, unele _:..._ cele celtlo-germani~ - ca
sorgintea în arealul renan, sunt prezent:ite în panteonul Daciei Porolissensis.
Epona, zciţ;\ celtică protectoare a cailor - asimilată în panteonul
roman în s.fera zeităţi]or militc~re ----;, este venerată la Ilişua~ de
întreaga trupă (ala Ttmgrorum Frontonin.na), un caz analog fiind cunosout la Pforing39, unde întreaga unitate se pune sub protecţia divinităţilor Carn.pestres.
Lui Hercules Magusanus, divinitate sinicretistă de origine batavă
protector al militarilor, venerat cu predilecţie în Germania InfeV N. Gudea, V. Ludicei, op. cit., nr. 17; Adela Pak.i, în ActaMP, XII, 1988,
p. 220, tab, l, nr. 6.
28 CIL, III, 840 (Unguraş).
29 Fiica lui Aur. Reburus (CIL, Ul, 847).
:JO CIL, III, 7736 (Napoca).
31 IDR I, DiplD Vil (Gherla).
32 N. Gudea, V. Lucăcel, op. cit., nr. 16; Adela Paki, ln ActaMP, XII, 1988,
p. 220, tab. l, nr. 6.
:l3 CIL, III, 7625 (Domneşti).
34 ArchErt, XXXV, 1915, p. 48 (Pota.issa).
:l<l CIL, III, 624B (Tihău).
.
36 Adela Paki, în PolEdil II, p. 32-34.
j1 A. Husar, în ActaMN, 32/1, 1995, p. 85-94.
311 CIL, III, 78B.
311 CIL, XIII, 7729.
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rior - i se inchină în Dacia. Porolissensis două monumente. La Gherla40,
reul de sorginte batavă este venerat de către Aurelius Tato, stator al. II
Pannoniorurn,, care pare a fi un fidel adorator ,al zeului său de acasă.
De remarcat este faptul că în castrul de la Gherla a fost descoperită
şi o interesantă statuetă de bronz înfăţişându-l pe Mercuriusil celtic
cu tm-ques la gât -, probabil opera unui artizan local din seco.lul III42.

. Deus Invictus He.rcules Magusanus tle la Ciumă1aia4.3 ilustrează unul
din atât de rarele cazuri de sincretism propriu-zis. (şlncretism de asimilare) C'l.lnoscute in Dacia. Hercules Magusanus prim~te, în ~t caz,
epitetele Deus şi Invictus, ceea ce denotă o contaminare cu Mithras;
căruia îi aparţin prin excelenţă a-cestei epitete. Dedicahtul, P. Ae-lius
Maximus 4' personaj de vază în Napoca - ex II vir quinquennalis et
flamen, sacerdos Arae Augusti coronatu.s Daciarum III şi decurio coloniae la Apulum sau Potaissa45 ~ poate fi considerat drept cel mai
fervent adorator al zeităţilor germanice în Dada46.
Matronae Gesahenae sunt frecvent atestate în Germania Inferior47,
uneori în asociere cu Ettr.ahenae4'>. Altarul votiv de la Napoca49 relevă
predilecţia lui P. Aelius Maximus pentru divinităţile germanice, prezentându-ne, în acel~i timp, întreag.:i carieră a dedicantului.
Prezenţei cultelor celto-germanice în Dacia Porolissensis a contribuit, e drept într-o măsură mai modestă., la conturaa-ea componentei
spirituale a romanizării provinciei.

IV. ARTEFACTE ŞI MONUMENTE FtJNERARE. fil.EMENTE ALE
CULTURII MATERIALE CELTICE L~ DACIA POROLISSENSIS
Uneori vestigiile arheologice -

artefacte şi monumente' funerare -

oferă indidi relevante pentru sesizarea originii etnic-teritoriale a colo::..
niştilor sosiţi

din provinciile ele substrat celtic.

M. Macrea, in AISC. V, 1949, p. 232.
.
..
R. Ardevan, în ActaMN, 20, 1983, p. 397--401, fig. 1 (a-e) .
.-a s. Cociş, în Akten der 10. Internationalen Tagung iiber Antike Bronzen,
Freiburg, 18-22 Juli 1983, Stuttgart, 1994, p. 130-132.
,
. ,
43 A. Buday, în DolgCluj, II, 1911, p. 266-268', nr. 6 AE~ 1977.•. 702.
44 Despre dedicant, a se vedea M, Bărbulescu, Jnterf erenţe spzrituale f~
Dacia romaJ1.ă, Cluj-Napoca, 1984, p. 154, nr. 13.
46 I. Pisa, in Potaissa, II, 1980, p. 127
46 M. Bârbulescu, op. cit., p. Hi4.
.
47M. Schonfeld, Wărterbuch der Altgermanfsche.n Per~onen- und .Wâlkernamen, Heidelberg, 1911, p. IOS; G. Neumann, fn Matrcmen unii Verwandte- Gottheiten (Beihefte der Banner Jachrbii.cher, 44, 1987), p. 116.
41 CIL, VIII, 7890, 7895.
49 M. Macrea, în AISC, V, 1949,. p ..249-254 AE, 1971, 395
I. _Pii;o, tn
Petaiara, II, 1980, p. 125-127.
40

41

=
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IV.1. Ceramica

norico-pannonică

de

tradiţie

Latenc

In anumite situaţii - atunci când este evidentă perpetuarea unor
tehnici artizanale tradiţionale, specifice - ceramica oferă un criteriu
conduident pentru departajarea grupurilor de coJonişti.
In stadiul a'ctual al 'C'eri::etărilor 50 c>erami.ca noriro-pannoni!cfr (lucra.tă
eu mâna) de tradiţie Latene este eunoscută în numeroase situri din
Dad:a romană.
Deosebit de importante sunt de5cQperirile de la Napoca 51 un<le
cercetarea siste:m..'ltÎ'C'<l a sitului din str. Victor Deleu a relevat prezenţa
ceramicii norico-pannonke modelată cu mâna alături de ceramica
romană provindală şi de cerarnic:i da.ci:că lucrată cu mâna în primul
nivel de locuire romană (faza I C'll construcţii de lemn), adică în
„aşez.iar.ea de foarte ocurtă durată a celor dintâi romani ajunşi la N2poca"52. Vase norico-pannonice au fost desccperi~.:: de asemenea atflt !n
nivelul al doilea (dat.abil în epocJ Traian-Hadrian I până în momentul
acordării statutului muni<'ipaJ), Uit şi în cel de al treilea şi ultimul
nivel a1 construcţiilor de lemn, care a durat pân<'i către mijlocul sernlului al Il-lea53.
Prin urmare, recentele descoperiri de la Napoca - reuşind să surprind'i romponenta nont,CO·"pannonJcă ·a cer.'\midi provin.dale au
relevat o colonizare iniţială cu elemente civile de această provenienţ.r,M
Sporadic, ceramica norico-panrionică apare şi în nordul Daciei Porolissensis după cum atestă vasul modelat cu roata înceată şi ornamentat
în tehnica Kammstriche, desooperit în castrul auxiliar de 11:1 Tih<1u55,
unde era cantonată coh. I Cartnanejatium.
lu sfârşit, menţionăm prezenţa masivă a ceramicii piictate celti<'e
in castrele de la Porolissum56 (Pomât şi Citera) unde staţionau şi .auxilii
de provenîenţiă celtică (coh. I mpia Brittonum şi coh. V Lingonum).
Aşadar, cea mai mare parte a materialului ceramh:.• celtic
trndiţie. Latene descoperit în Dacia Porolissensis poate fi atribuit coloniştilor
civili norico-pannonid (de statut peregrin)., elemente care au avut o
pondere considerabilă în :-a.drul cvlonizării iniţiale clin -epoca traiană.

de

~ A. Ardeţ, în Thraco-DCJJcica, XH, 1-2, 1991, p. 137-142.
51 S. Cociş şi colab., în ActaMN, 32/1, !995, p. 635-652.
· ~ Ibidem, p. 636.
33 Ibidem, p. 640.
54 Ibidem, p. 639.
55 D. Protase, în EphcmNap, IV, 1904, p. 92, fig. 16.
56 Informaţie amabilă' N. Gudea.
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IV.2. Fibulele norico-pannonicc
Una din artefactele care relevă prezenţa romanilor de ongme celîn Dacia Porolissensis sunt fibulele de tip norico-pannoniJc5 7. In
stadiul actual al cercetărilor a fost posibilă elaborarea unei tipologii
(datorată lui SU Cociş) a fibulelcr norico-pannonice din Dacia51>.
tică

A) Fibule cu

două nodozităţi

(Doppelknopffibeln)

Cele mai timpurii sunt fibulele cu două nodozităţii (Doppelknopffibeln - tipul A 23617 în clasificarea lui J. Garbs~h) 59 , denumite astfel
datorită celor două noduri profil.ate de pe corp. Un exemplar aparţi
nând variantei rso provine de la Gherla61. Nu sunt cunoscute condiţiile
stra,tigrafke ale acestei descoperiri, însă pe baza analogiilor din Imperiuti2 - unde fibulele de acest tip sunt datate în a dou.a jumătate a
ss"(~. I şi la începutul sec. II piesa de la Gherla poate fi datată în
prima jumătate a sec. II. Interesant şi nu lipsit de semnificaţie este
faptul că acest tip de fibulă apare figurat pe monumente funerare
l.:i Apulum (5 exemplare) 6~, Războieni-Cetate64 şi Şei.ca Mkăs::i, adkă
tocmai acolo unde prezenţa coloniştilor de origine celtică este atestată
şi de alte surse documentare.
Exemplare aparţinând variantei II (varianta 236 q în clasificarea
lui J. Garbsch)66 au fost descoperite la Buciumi67 , Porolissum (3 piese)6r.
şi Soporu de Câmpie69 . Aceste fibule provin din nivele fără contexte
J.rheologice clare, însă pe baza analogiilor din Imperiu7o şi a celor din
Dacia Superiorn, ele pot fi datate în prima jumat:1te a sec. II.
02 J. Garbsch, Die norisch-pannonische Frauentrac7it im J. und. 2. Jahrhundert,
Milnchen, 1965, p. 26-79.
58 Pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziţie, spre studiu, materialul inedit, ca şi pentru sugestiile pertinente, mulţumim şi pe această cale
colegului Sorin Cociş.
59 J. Garbsch, op. cit., p. 26--49.
60 Ibidem, p. 35-36.
61 N. Gudea, I. Chifor, în ActaMP, II, 1978, p. 63-64, pl. 1/1.
62 Cf. supra, nota 60.
11 MoJ:1umente inedite. Informaţie amabilă V. Moga.
M /DR, III/4, 75.
65 IDR, 111/4, 91.
m J. Garbsch, op, cit., p. 36-37.
fj1 E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Castrul roman de la Buciumi,
Cluj, 1972, p. 87, pl. XCIIi4.
re N. Gudea, V. Lucăcel, in ActaMP, III, 1979, p. 344-345, pl. XIX/245,
XX/253, XXI/267.
.
m D. Frotase, Un cimitir dacic din epoca romană la Soporu de Câmpie,
Bucureşti, 1976, p. 62, pl. XXIX/2.
71! J. Garbsch, op. cit., p. 37-38.
71 Exemplarele inedite de la Micăsasa şi TlbL5cum.
Informaţie amabilă

S.

Cociş.
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B) Fibule cu aripioare (Fli.igelfibeln)
Toate cele 6 piese de~operite în Dacia Porolissens72 aparţin unei
singure variante (tipul A 238 q îr. clasificarea lui Garbsch) 73 .
ACE$t tip de fibulă este cunascut şi din reprezentările figurate de
pe monumentele funerare. Astfel, în Pannonia de pildă, pe o stelă
funerară ce înfă~ează portretul eraviscei Umma Tabiconis74 sunt figurate o pereche de fibule cu aripioare. ln acest context, re:prezent1rea
fibulelor cu aripioare pe un monument funerar de la Cristeşti.75 - unde
e cunoscută prezenţa coloniştilor pannoni - nu poate fi întâmplătoare.
Cât priveşte cronologia fibuieloF cu aripioare de tip norko-pannonic, de o importanţă deosebită este deSC()perirea la Napoc:a76 .a unui
atelier de prelucrare a fibulelor, aproape intact, caz singular pe aria
întregului Imperiu Atelierul, cuprinzând 3 cuptoare, peste 400 de fragmente de tipare de lut, 20 de fibule în diverse stadii de prelucrare,
poate fi datat in epoca Traian-Hadrian (începutul domniei I până în
momentul acordării statutului municipal vicus-ului de la Napoca)77.
Intre f,ibulele descoperite in atelie1nl de la Napoca, întâlnim şi o fibulă
cu aripioare în curs de prelucrare7S, fapt ce atestă că acest tip de fibulă
era fabricat şi în Dada. Prin urmare, fibulele <·u ari}:»oare descoperite
în provincia carpati!Că pot fi datate în prima jumătate a sec. II. În
sfârşit, mai multe indicii intre care işi ceramica norico-pannonică de
tradiţie Latene denotă d1 atelierul de la Napoca a aparţinut unui
colonist norico-p.annon79.
-In legătură cu aria de difuzare a fibulelor cu aripioare în Dacia
Porolissensis, trebui-e -remarcat faptul că ea cuprinde numai zonele in
care a .fost sesizată o componentă celtică a populaţiei provinciale:
Porolissum (3 exemplare), Gherlei (2) şi Napoca (1)80. De vreme ce aria
de maximă răspândire a fibulelor cu aripioare cuprinde partea estkă a
provinciei Noricum şi cea vestkă a Pannoniei 81 , putem presupune câ,
în ·majoritate;r lor, coloniştii din Dacia Porolissensis care purtau as·emenea fibule proveneau din cele două zone mai sus menţionate.
Prin urmare, chiar dacă fil>ule-le cu două nodozităţi (Doppelknopf~
fibeln) şi <:ele .cu aripioare ·(Fliigelfibeln) nu pot f,i atribuite în exolusivitate celţilor, în stadiul adw:il al cercetărilor, putem admite că în
Dada romană purtătorii acţ>Stor două tipuri de fibule sunt, în majoritafea lor, colonişti de origine celtică imigraţi din Nori-cum şi din
Pannonia.
12
;3
i4
1:;

76

77
78
79

°

8

6J

S. Cociş, în Arculiana. Festschrift fur H. Bogli, Avenches-, 1995,p. 49_9-503.
J. Garbsch, op. cit„ p. 69-70.
Ibidem, p. 147, nr. 102/4, pl. 12/8 şi pl. 16/2.
Marinescu 1982, p: 213, nr .. 66.
·
S. Cociş, în Arculiana . .. , p. 49!l.
Ibidem, loc. cit:
Ibidem, p. 500, fig. 1.3.
Informaţie amabilă S. Cociş.
Catalogul descoperirilor, la S. Cocis, în Arculia1iit . .. , p. 501.
J. Garbsch, op. cit„ p. 122, harta 11. ·
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IV.3. Monumentele funerare
După cum a demonstrat Lucia Ţeposu Marinesicu82, toate tipnrile de
monumente funerare atestate în Dada sunt priginare din nordul Italiei.
Ace5te tipuri de monumente sepulcrale .au pătruns în Dacia fie direct
din nordul Italiei via Dalmaţia - fără un stagiu prealafbil în provineiile Vffitice - , fie indirect, prin filierei norico-pannonkă.
Remarcând conexiunea dintr~ provenienţa trupelor şi t1purile dominante de monumente, D. isacb:l asoeia preferinţa pentru aedicula în
Dacia Porolissensis de auxiliilli! staţionate aici --- unităţi provenind, îri
majoritatea lor din Pannonia - care au influenţat gustul provinciei.
Cel de al doilea tip de aedicula cunoscut în Dacia - aşa-zisele „stele
:Famil\iale''M este spediic Daciei Porolissensis (Porod.issum, ziam-:
Sâncrai, Gherla, Potaissa). 1n stadiul aictual al cercetării se consideră
că :acest tip ,de monument funerar a pătruns in Dacia prin intennecHul
vreunui iartizan sosit probabil de pe limesul raetic 85 .
Răspândirea monumentQJ.or fun~r'are ilustrează preferinţa manifestată în Dacia Porolissensis pentru tipurile de monumente de „sorginte"
nori·co-pannonkă.

DaJCă limbajul plastic al provinciei traiane - cristalizat către mijlocul sec. II prin asimilarea formelor şi modelelor provinciilor apusene
ale Imperiului - are, fără îndoială, un caracter roman-occidental, nu
e mai puţin adevărat că anumite elemente din repertoriul decorativ al
plasticii funerare din· Dacia intracarpatică vădesc certe influenţe noricopannonice.
De~i mai puţin frecvente în comparaţie cu zom1 estică a Dadei
Superior (Cristeşti - Şeica Mică), elemente de vestimentaţie specifice
arealului n-orico-pannonicbS sunt întâlnite şi pe moriwner:ite sepukra1e din
Dacia Porolissensis. Astfel, pe stela 1ui Iulius Crescensli7 ele la Cc'i~ei,
soţia aicestufa poartă un c06tum tipic eravisc8°.
Din repertoriul reprezentărilor simbolice este de remarC'at imaginea călăreţului în i.pootaza mortului er"Qizat (atunci dmd nu sunt figurate
atribute definitorii pentru Cavalerul Trac)„ tip iconografi<! cu analogii
în provinciile celtice-89. Asemen-ea reprezentări sunt întâlnite pe aediculae
Marinescu 1982, p. 59-67, 74.
D. Isac, în ActaMN, XI, 1974, p. 68, nota 2.
C. Pop, T. Soroceanu, în SCfV, 19/2; 1968, p. 351-355; Marinescu 1982,
p. 87, nota 143.
·
es Marinescu 1982, p. 220-221.
&i .J. Garbi;ch, op. cit„ p. llil..-23; I.. Cremosnik, tn Latomu.s, 23, 4, 196~,
p. 761-771.
B7 Marinescu 1982, p. 127, nr. 101, pl. :X.
_
88 L. Bianchi, în Apulum, XII, 1974, p. 163, fig. 3.
89 I. I. Hu&su, în ActaMN, IV, 1967, - p. _ 101, ~r. 30. Acest tip ic-()nograttc
cunoaşte. ·o largă răspândire î"n Pannonia, cu deosebire în mediul militar, de
pildă la Arrabona, cf. A Schober, în Di_e- romischen Grabsteine von Noricum
und Pannonieri, Wien, ·_ 1923, p. 6Z~3, 202.
·
u2
83
84

4 -

Acla MvHi Poroll11e11si1, TOI. XX, 19911
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de la Gherla90, Gilău91, Optatiana92, Potaissa93. Legată de semnificaţia
călăreţului este şi reprezentarea valetului de arme, calo, temă frecvent
întâlnită pe stelele din Noricum şi Pannonia. Şi aceasta este o aluzie
la profesia de militar a defunctului, rc~rezentările cu călăreţ şi calo
fiind caracteristice gustului militarilor94. Pe monumentele funerare din
Dada PorolissenSJis apare atât călăreţul însoţit de calo - la Gilău 95 ,
cât şi calo flancat de doi cai - la Gherla96 şi Optatiana97.
Biga reprezentată de d•>i pereţi de. aedicula de la Gherla98 este. la
rundul ei, un motiv adoptat din repertoriul deoorativ al monumentelm·
sepulcrale din Pannonia99.
fotr-una din ipostazele lor -- şi anume în aceea de protocfori şi
însoţitori ai defunctului în lumea de dincolo genii cucullati celtici 100
sunt figuraţi pe monumente funerare din Gallia, Norkum şi Pannonia101.
Acest motiv decorativ, rar întâlnit în plastica funerară, apare şi pe un
perete de aedicula aflat în colecţia muzeului din Clupoz.
La rândul lui, Erosul . funerar de pe peretele de aedicula de la
Gârbău 103 vădeşte ft'.:ipante asemănări cu exemplare cunoscute în Pannonia, la Intercisal04.
In sf<îrşit, pentru unul din cele mai remaricabile monumente cu
scene de viaţă cotidiană din Dada - aedicula de la Re!diu/Pot.:lissalJ 5
-- S€ impune analogia cu celebrul relierf al „coafezei" de la Newnagenl 06 .
Frecvenţa anumitor genuri de monumente şi tipuri konografice
conturea:z<1 preferinţa locuitorilor Daciei Poroli'S8ensis pentru formele şi
modelele de ~,sorginte" norico-pannonici.
Analiza tipurilor iconografice relevă predominanţa tipului .,clasic"
~ de largă răspândire în lumea rom:m;_'l pc monumentele d2 „origine" norko-pannoni:că. Prin urmare, în cazul plasticii funerare, influenţa
celtică nu a constatat în transmiterea unor trăsături locale, ci, mai
ales, în difuzarea unor forme romane provinciale, caracteristice pentru
„arta europeană a Romei".
oo Marinescu
Marinescu.
Marine.seu
9J Marinescu.

1982, p. 213, nr. 68.
1982, p. 214, nr. 72.
1982, p. 214, nr. 73, pl. XXXVII.
1982, p. 215-216, nr. 78.
94 Fr. Cumont, Recherches sur ls· symbolisme /uneraire des romains, Paris,
1966, p. 426-455.
96 Marfnescv. 1982, p. 128-120, nr. 139, pl. X.
!.16 Marinescu 1982, p. 234, nr. 27, pl. XXXIX.
fli Marinescu 1982, p. 129, nr. 112, p!. X!,
911 Marinescu 1982, p. 213, nr. 57, pl. XXIX.
!.'9 ·':!. SagEi, in ArchErt, V-VI, 19-H-'19~5. p 232-2'.13.
iw \V. Deonn11, De Telesphore au „moin~ boi~rru". Dieuz, geaies ct dcmons
cmcapuchonnPs, Collection Latomus, XXI, 1953, p. G4-66.
101 Ibidem, p. 115-118.
1u2 Marinescn 1982, p. 204, nr. 24.
103 Marinescu 1982, p. 202-203, nr. 19, pl. XXXV.
m Gabrie:la Erdelyi, tn ArchErt, 88, 19Gl, l, p. 184, nr. 14 a-b, nr. Hi.
105 Marinescu 1982, p. 207, nr. 40, pl. XXIX.
100 RiJml!r am Rhein, Kciln, 1967, p. 186-189, Kat. A 17G, pl. 51.
91
lll
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· Discutând problema. influenţelor norico-pannonfce in Dacia, D. Pro..:
taselU7 considera că acesteia se e:x:plkă atât prin colonizarea Unor grupuri
de norico-pannoni, cât şi prin circulaţia artizanilor itineranţi.
Influenţele norico...:pannonke s--au manifestat cu precădere în perioada
de început a provinciei, odată cu sosirea artizanilor ce însoţeau trupele,
pentru ca ulterior să pred'Jmine legăturile stabilite pe itinerarul drumurilor comerciale, spre no1·dul Italiei şi nu peste Barbaricurn cu P~m
nonia. Atare situaţie explică şi mctivul pentru eare in Dada Porolissensis
a fast elaborat într-o perioadă mai târzie tipul iconografic al banchetului
funebru cu mai multe personaje şi nu s-a recurs la varianta, p.:mnonicii.
a banchetului simplificat.
Monumentele funerare din Dacia Porolissensis cu analogii în No:ricum şi în Pannonia reprezintă aşadar fie rezultatu'! unor comenzi speciale din partea unor colonişti rure doreau să perpetueze stilul c.u care
se familiarizaseră în patria lor, fie, mai degrabă, lucrările unor artizani
de curând stabiliţi în Dacia, care lucreaz<i înc<i în maniera provindilor
de unde au venit, înainte de a se adapta gusturilor şi stilului spec:ific
Daciei.
Pe de altă parte, asemănările, uneori frapante, dintre numeroase
monumente sepulcrale din Dacia Porolissensis şi al.iele, frecvent inU!lnite în Noricum, P.annonia, Raetia şi Germania evidenţiază pregnant
rolul pe care l-au jucat. relaţiile stabile de naturlt eaonomkAlUll,
militară şi .culturală 1 09 - - dintre Dada şi provinciile de la Dunărea de
Mijloc şi Rin în procesul de romanizare a provin'Ciei carpati'ce.

V. CONCLUZII
După cum este Iiresr-:, în discuţfa privitoare la celtismul Dat'iei
romane - ,mult mai pregnant cor.turat în Transilvania romană de61t în
Dacia! e:xltraicarpatic-J. trebuie aivUt.ă în vedere deosebirea dintre
celtismul „general roman" (asimilat deja în civilizaţia romană provincială în urma procesului de acuJturaţie) şi celtismul ~,local" din provinciile centrale şi occidentale ale Imperiului. Această din UTmă categorie
este ilustrată în Dada de comunităţi clin Norirum - familiarizate cu
peisajul alpin ,şi cu defrişările, practiieând o economie semipastorală
colonizate tocmai în sudul şi estul Transilvaniei; asemenea comuniU1ţi
tributariae, de tip Ca.şolţ;-Calbor, se romanizează în Dacia. Ev;ident, in
Dacia ,au imigrat şi elemente celtice romanizate (ceito-ronmni); în asemenea situaţii avem de a face cu un aport al romanităţii celtice, t''l
factor de civilizaţie.
Auxiliile de provenienţă celtică, antroponimele, cultele, precum ~i
elementele culturii materiale celtice conturează orizontul etno~cultur:al

Hl7

1118
lllll

D. Protase, în StCl, III, Hl60, p. 140-141.
N. Gudea, în EphemNap, III, HJ93, p. 225-234.
V. Wollmann, în Gernicmia, 53, l!J75, p. 168-173.
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celti!c (celto~ermanilC) al Dadei Porolis&ensis. Corelarea. vestigiilor arheologice - a căror valoare probatoli.e eist.e diferită, în funcţie de distincţia
operată mai s.us - , a atestărilor epigrafi-ce şi a auxiliilor de provenienţă
celtică oferă o imagine mai circnmst.anţiată, relevantă pentru ponderea
elementelor celtice/celt.o-romane în viaţa Dadei Porolissensis.
ADRIAN HUSAR
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TBE C:ELTS FROM DACIA POROLISSENSIS

(Summary)
This pa.per deals wi.f.h llhe colonlst!'I of Celtic origi.r,' from Dacia Porolissemis.
Numerous militarq and civilian elements immigrated to Dacia from the
provinces of Celtic s1tbstratum during and a.fter the conquefring campaigns.
Among the ethnical and cultural elements coming from the Occident, those
-~oming from the territories of Celtic substratum constitute a consideraible group,
having ·an ·important weight ir. tlle spreading of the Roman provincial civilization
in Dacia Porolissensis.
Bes.ide the Celtic. aolonists comlng from the nearby provinces (Pannonia,
.·Noricum), in Dacia Porolissensis are elso weli represented the Celts from We&t
(mainly from Britannia).
·
The Celtic:' antrophonymes, the auxlllary linits whlch wear a Celtic ethnicori,
the elements of the material culture,. as well as the presence of the Celto-Germanic
beliefs, clearly fra.me out the Celtic. ethno-cultural borizon in Dacia Porolissensis.
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Introducere
Există

un text epigrafie provenind din Oescus (Moesi:a Inferior-)
direct la oraşul daco-roman Napoca 1. Apreciem că o discutare amănunţită a lui poaJte aduoe câteva infonnaţii suplimentare
aslllpra elitei sociale din Dacia nordică. Şi uceasta cu atclt mai mult, cu
c1U el n-a fost nici bine cunosrut, nici exploatat la marimum în istoriografie.
Cauza acestei stări de lucruri rezidă în condiţiile de descoperire şi
publicare a inscripţiei. Ea pare să fi fost găsită în săpăturile practicate
în situl roman de la Oescus la 1906; curând după aceea a f'OSt pierdută.
Astăzi nu mai dispunem decât de o imagina fotografică o epigrafei.
Dimensiunile ei n-'au fost consemnate şi rămân necunoscute2. A fost
public.Jitii abia în 19523 şi re1uată ulterior în câteva publicaţii mai puţin
a-oces.ibile 4 . Evident 'Că a devenit îndată un izvor cita<t şi folosit de spe..:.
Z'ialiştii domeniului\ chiia.r dacă 1.ootura mai punea tm.ele probleme.

-care se

referă

Descrierea monumentuJlul

Pentru a cunoaşte mai bine inscripţia in discuţie, nu ne rămâne decât să
cu atenţie fotografia publicata. Partea ei din dreapta dispăruse. iar
partea din stânga era .fracturată. Numai pe aceasta din ·urmă s-a păstrat ceva din
chenarul inscripţiei, care ne arată că era vorba de o tabula ansata. Cum grosimea
piesei nu pare să fi fast mare, ea trebuie să fi fost fie o lespede, fie un perete de
~arcofag. Mai probabilă pare prima posibilitate.
Fragmentul din stânga, mal bine păstrat, este mai mic; cel din centru formează singur cca 3 /4 din porţiunea recuperată la 1906. Această parte a inscripţiei nu mai prezintă nici o urmă din chenarul iniţial; fotografia arată clar că
1'cesta din urmă a fost înlăturat intenţionat, pe ambele laturi. Deducem că inscripţia a fost întâi spartă în trei bucăU.• apoi partea centrală a suferit unele mutilări,
probabil pentru a fi refolosită ca material de construcţie. Acest fapt putea să fi
avut lor câ!ldva în antichitate:'\ târ:>:i", şi n-ar fi exclus ca al treilea fragment să
apară cândva in acelaşi sit, printre ruinele construcţiilor
din epoca dominatului.
~xaminăm

1 AnnEp
'.?

1956, 230.
B. Gerov, Inscriptlones Latlnae in Bulgaria repertae, I, Sofia, 1989, p. 45,

nr. 76.

;, V. Be~vliev, Epigrafski prtnosl, Sofia, 1952, nr. 82, tab. XXXIIl/1.
1 B. Gerov, in Godisn!k na Universlteta Softja, Fakultet fllologljt, Sofia, 48,
1952-1953, p. 307, nr. 766; V. Velkov, în Acta antiqua PhilippopoWana. Studia
hi.storica ct philologi.ca, Sofia, 1963, p. 42, nr. 32. Publicarea în AnnEp (vezi supra, nota 1) şi „Dobo" 859 este sumară.
1 H.-G. Pflaum, Le:J carrteres procuratortennes equlestres sous le Haut-Empire romatn, Paris, III, 1961, p. 1058; I. I. Russu.. în ActaMN, IV. 1967, p. 93;
H. Daicoviciu, în Şt. Pascu (red.), Istoria Clujului, Cluj, 1974, p. 26; M. Cicikova.
!n Tn memoriam Constantin .Daicovich1, Cluj 1974, n. 71-72; L. 1'.frozcwicz, Arystocracta municipalna v rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajcm w okrerie wczcsnego cesartwa, Poznan, 1989, p. 120.
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Materialul din care a fast confecţionat monumentul nu se cunoaşte. Dar în
fotografie .se poate observa că suprafaţa câmpului inscripţiei prezintă numeroase
mici denivelări, rezultate la tăierea blocului de piatră. O inscripţie de marmură
n-ar fi arătat aşa. In concluzie, credem că e vorba de o inscripţie cioplită în calcar tare~, ca şi majoritatea monumentelor epigrafice şi sculpturale cunoscute la
Oescus. Spre aceeaşi părere ne îndreaptă şi aspectul mai neîngrijit al hastelor literelor - dovadă că materialul dur a fost gravat cu oarecare dificultate.
Textul inscripţiei se dispune pe şase rânduri. Aspectul scrisului este destul de
ordonat, adeseori între cuvinte apar şi puncte; ligaturile lipsesc. Totuşi, literele
prezintă o alungire pe verticală, dimensiunile lor _nu sunt chiar uniforme 7, iar
pe alocuri apar defecte mfoi de incizare~. Toate acestea par să sugereze o datare
mai târzie, în secolul III p.Ch., datare confirmată şi de alte indicii.
Textul

Lectura

oferită

rle cea maj

recentă

republicare!' este

următoarea:

Ael(ius) Faventinus v(ir) e(gregius) proc(urator) (ducenarius) lllyrici [vix(itJl /
ann(is) LX. Aeli{i) Florentinus. Villanus, [Pe] (regrinus dec(uriones) col(oniae) Aurel(iae) Dacicae Na[p(ocensium) et] / Mammosa et Aurel(ius) Gaurus vei hf'red[es]. I Secundum voluntatem testame[nti FP/lstus per [,1el(ium) Phi/ilocallwi
libertum lf ecit vel posuit],

In general; suntem de acord cu această lectură. Fotografia permite
unele precizări de .detaliu. Cum lungimea rfmdurilor nu este cunoscută,
ea poate fi stabilită numai pe baza tmor completări sigure. Un asemenea caz survine la sf<îrşi.tul r. 2, unde lipsesc cu siguranţă doar două
litere (P şi E), completarea necesară a numelui ~are se continuă în r. 3.
Deasupra lor, la capătul r. 1, rămâne loc doar pentru trei litere, dintre
care' una ca o simplă hastă (VIX). Aşa că şi r. 3, unde la capătul din
dreapta se mai vede în fotografie doar un Nl 11 , mai poarte primi doar douii
litere (A şi P), terminându-se cu abrevierea Nap pentru Napoca.
Cât despre rândul 4, în fotografia păstrată se mai vede în dreapta
doar HEREll; dar sensul propoziţiei reclamă imperios forma heredes,
aşa că trebuiesc completate -încă trei litere. Lucrul nu pare imposibil.
Cum lăţimea literelor variază simţitor, se poate imagina foarte bine o
dispunere mai largă ia. semnelor grafice la sfârşitul rândurilor 1-3 şi
una ceva mai 1strânsă, cu unele rcaract.ere îngustate, la 1capătul rfmduIui · 4. Nu excludem nici scrierea mai mică a UTlJlli ~mn, de pildă a lui
S finall 2.
Nu putem fi de acord cu părerea ultimului editor (tabula ansata fortasse
cf. supra. nota 2.
.
La începutul r. 2 şi la sfârşitul rândurilos 2, 3 şi 4 literele sunt evident
mai largi. decât în restul textului_; ultimul rând este scris cu caractere mai mici;
ln general, litere ca A, O, E, T, M sunt de· dimensiuni faarte variabile. ·
8 In r. 2, NT din cuvântul Florentinus, in r. 4 {ll din vet. apare ca un I (!),
în r. 5 primul T din testame ••• are piciorul ca un iL; in r, 5, intre N şi T dia
cuvântul voluntatem se vede clar ·o incizie ueşită.
9 Vezi SUJ'ra, nota 2. .
.
10 Mică eroare· în întregire la Gerov (vezi supra, nota 2); a se vedea foiog:rafiă din plan:şa XVIII.
.
.
n Aceeaşi problemă (vezi ibidem).
Jl Câteva
analogii: IDR III/1, 137 (r. 5): IDR Ill/2. 21 (r. 4); IDR III/2,
221 (r. 4);· IDR IIl/2, 244 (r. 4); IDR IU/2, 25 4 (r. 2); IDR III/2, 439 (r. l), IDR
III/:!, HI (r. 1).
0

marmorea) 1
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Aceste constatări permit completarea sigură a. r~ 5. Spaţiul permite
S<'rierea integrală a lui testame[nti]. Dar nu mai rămâne [oe dec;:ât pentru 1-2 litere; prin urm.are, completarea [Fe]/stus este posibilă. dar
~Chari]/sius 1 "J în nici run caz. ·La începutul r. 6 par a fi într--adevăr literele STVS (hasta orizontală a lui T, deşi mică, este vizibilă).
în sfânşi't, în r. 6 poate încăpea întregirea [Ael. Ph]iloca1um; numele rribertului este sigur, în faţa lui se mai dLs.ting capetele cel-or două
haste verticale ale lui H. In schimb, sfârşitul acestui rând rămâne neclar.
Spaţiul disponibil este prea mare pentru o formulă simplă, de genul
feCit ori posuit. Trebuie să n.e imaginăm o încheiere mai complicată 1 4,
ff!tă a putea opta pentru una anume; Mai verosimilă ne pare expresia
fac(iendum) cur(avit) - vezi infra.
.
Mai rămân în discuţie doar literele VEI din r. 4. Ele ar pu~ea fi
completate atât (vet(eranus) cât şi vel(arius) 15 . Din punct de vedere grafic, este dar că pe pi:a.trcJ. se vede doar un I; cum orice ha:st;1 orizontală
lipseşte, oricare variantă ar fi la fel de justificată 16 . Optăll). 'totuşi pentru forma vet(eranus), din motive de sens şi context (vezi mai jos).
·
Ca urmare a acestor observaţii, textul inscripţiei se· prezintă dupc.i
cum urmează;
·
·
.
Ael(ius) Faventinus v(ir) e(gregius) proc(urator) (ducenarius) Illyrici [vix(it)l / ann(is) LX. Aeli(i) Florentinus, Vilanus, [Pe]/regrinus
dec(uriones) col(oniae) Aurel(iae) Dacicae N[ap(ocenisum)f, / Mammosa
et Aurel(ius) Gaurus vet(eranus) herefdesf. / Secundum voluntatem testame[nti Fe]/stus per [Ael(ium) Ph]ilocalum libertum [fac(iendum)
cur(avit)J.
·Interpretarea textului

Avem în faţă o inscripţie funerar<i, pusă pentru un personaj destul
ele in}portant, cavalerul Aelius Faventinus, .fost c:îndva procumtor Jllyrici
şi decedat în vârstă de 60 de ani. Cariera lui a fost studiată şi procuratela
amintită poate fi plasată în primii ani ai domniei lui Septimiuş Sev-erus17. .
··
Aspectul neobişnuit se leagă de dedicanţi. Inscripţia şi monumentul
funcrer sunt ridicate de mai multe persoane, desemnate ca heredes,
ffiră alte precizări asupra gradului de rudenie 18 . EJe merită. o atenţie specială.

Primii trei poartă nomen gentile Aelius. Cum racest gentiliciu eS.te
foarle riispândit în lumea provincială, simpla lui prezenţă nu poate susţine· o înrudire între dedicanţi. Dar în cazul de faţă indiciile în ·acest
sens sunt mai multe. Cei trei Aelii (Florentinus, Villanus şi Peregrinus)
Cum propusese V~ Besevliev (vezi supra; nota 3).
Vezi de ex. H. Cagnat. Cours d'epigra„hie latine'!, Paris, 1890, p, 252~255.
·i<i Vezi supra, nota 3.
.
rn l\1enţionăm în treacăt c& este singurul. caz în texl când' litera L sau T
a·i· fi astfel reprezenta~.
' • 17 H.-G. Pf!aum, loc. cit.
1
• De aceea, ni se pare hazardat a-l socoti pe Aelius Faventinus tată al celor
trei decuritJni din Napoca (cf. L~ Mrozewicz, ioc. cit.),
· .1j

H
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sun.t cu :toţii decuriones în Colonia Dacica Napooensium19. Numele Aelius
este .fo3rte ră•:spândit în rândurile elitei municipale de la Napoca 20; dar
cei în cauză ia.cum apar împreună ca moştenitori, aşa că sunt C'L1 siguranţă rude cel mai probabil fraţi. Identitatea de nomen şi relaţia de
moşt.enire cu cel de<.'edat dovedes~ o anumită înrudire a lor cu procuratorul Faventinus. Cum alte precizări lipsesc, ne pare mai probabilă o
relaţie mai îndepărta.tc'i; procuratorul ducenar va fi fost o rudă norocoasă a dedicanţilor, decedat însă fără UTm.ru?i direcţi.
Dar între heredes mai apar două nume: Mammosa şi Aurelius Gaurus. Primul este un nume feminin, cu anumite analogii în lumea tra{·odacă<l1; este foiart.e posi!bil să fie vorba de o persoană de îndepărtată obârşie dacică. Numele nu este însoţit de un gentilicium, oum ar fi de nr;teptat; dar credem că aceasta e o simplă impresie falsă. De fapt, in r. 2
al inscripţiei apare gentiliciul Aelirus 1a plural, urmat de cognomina celor
trei decurioni napocensi, apoi imediat de cognomenul Manrmosa. Explica.ţi:a t'e<:I mai plaruzibilă este că şi acesta se inserează 'in aceeaşi serie
şi cii gentiliciul se referă şi la el. Prin urmare, femeia se numea lklia
Mammosa şi trebuie să fi fos.t rudă 'CU cei trei decurioni c>el mai
probahll sor.a lor.
PJ"eZ('nţa unui membru de familie cu cognomen 4.raco-<lacir poate
argumenta originea autohtonă a întregii familii22. ln orice rnz, la N;;poca S{' mai cunosc notabili de o:bc'\rşie probabil dadeăZi, aşa că faptul este
foarte posibil.·
In schimb, Aurelius Gau:rus arc alt gentiliciu, el nu pare a fi rudi1
direatil c.u ceilaiţ.:i dedkanţi. Prezenţa numelui său Iringă Mammosa s11gerează şi o explicaţie verosimilă: el ar putea fi soţul Aeliej Man-.mosa şi cumnatul ·C'elor trei decurioni. De aceea ş.i figurează printre moş1f.niro-i. Tocrnai {IC'('n:stă cnstituţie a lui Gaurus ne îndeamnă să dtim literele VEI din nr. 4 ca vet(eranus) şi nu vel(c6rius). Un veteran f,;'icea parte
w Remarcăm forma deosebită a numelui oraşului Napoca, tn care apare şi
epitetul Dacica, neîntâlnit altminteri. Credem că e. vorba de o precizare ce va
fi părut necesară într-o localitate depărtată, din altă pro,·incie, unde lumea nu
prea ştia dl• Napix:a. O bună ana'.ogie ne oferă inscripţia lui Sextilli Cornelius
Eueaerianus, inâlţută în Africa de Munictptum Hadrlanum Drobetense ex Dacia
(AnnEp 1905, 1110; I. I. Russu, 2n ActaMP, VIII, ·1984, P. '159-163).
~ CIL III 867, 1141, 7664 ;I. Teglas, tn
Arch~rt.
XXVIII, 1908. p. 361;
AnnEp 1966, 310; J, ·pjso, .în Potais.~a. ll. Hl80, p. 125-127; N. Guclea, in ./\d(ll\JJ'.
XIII, 1989, p. 770, nr. 45.
' I IJ. Detschew, Dif' thrakischen Sprachreste, Wien, 1957, P. 283-284 (Mnma.
Mamas, Mammas, IMamoxis, Mamouges, Mamouderta, Mamouzene,
M.amutzi,;),
311-312 (Mosses, Mostis, Mortos) 325 (Mamo, Momozalis, Mosses, Moson); A. C:ilderini., în Epigraphica, VII, 1950, p. 119 (la Mediolanum).
:i Jn cazul unor limbi şi culturi mui puţin evoluate, cu influenţă re:du~ft
asupra vecinilor, prezenţa onomasticii lor in societatea romană nu se poate Explica prin influenţă culturală, ci printr-o obârşie etnică efectivă, chim îndepăr
tată (I. l. Rus.su. Jllirii, Bucureşti, 1969, p. 33, 50, 1-14, H7; idem, Elem.enlele
traco-getice în Imperiul Roman şi in Byzantium ţveacurtle III-VII}, Bucureş1i,
1976, JJ. :U-34, 4ii, 'IOJ-104„ 157; vezi şi A. M6csy, Pannonia and Upper Mo".~ia,
London-Bo'!>.Wn, 1974, p. 248-24.CJ, 252-254, 259-263).
:.i.J G. C. Petolescu, in Thraco-Dacica, XIII, 1992, 1-2, p, 122-123; T. I. Rµ~~'.l.
Vtwo-gt>ţi.i în f1nperiUl Roman, :t3ucureşti, l980, p. 38.
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.din elita locală, se ptlltea înmdi ou o familie de notabili:M, ceea ee n-ar
fi fost cazul pentru un velarius2:5_
Toţi 'a;ce.<j.ti dedicanţi rezidează departe de Oescus, în Dacia, la Napoca. Textul inscripţir-i ne arată că ei n-au venit la OeSICl..lS pentru a
înălţa monumentul, ci au in:tervenit prin intermediari. Cel care s-a ooupat de problemă a fost un anume Festus - lipsa unui nomen gentile ne
Iace să-l considerăm sclav, desigur al detliaanţilor26 . Dar şi fubns însuşi
acţionează prin libertul Philocalus; acesta din urmă pare a purta gentiliciul Aelius, ceea oe nu înseamnă neapărat că ar fi libert al dedicanţilor.
Dimpotrivă, faptul că el domiciliază la Oescus şi poate opera eficient
arnlo ne fac să-l considcrc'im libert al procuratorului Aellus Favcntinus
0!..1m aceştia doi intervin secundum voluntatem testamenti, este fogic
ca ei sii fi fost menţionaţi ea aitare în te'Sitameni pentru a se îngriji de
monumentul funerar. Festus trebuie că va fi asigurat legătura cu moş
tenitorii de la Napoca şi tot el îi va .fi adus l:ui Philocalus atfrt comanda
monumentului c;:it şi mijloacele marorial;e necesare, oferite de ei în eonformita:t.c ou stipulaţiile testamentului. Din toate aaeste motive, credem
C'i.i formula cu care se încheia tcextul inscirpţi·ei putea să fi fost fac(ien·dllm) ciir(avit) sau una similară.

Datarea
Deoarece Napoca este dej.a colonie,

in'icripţia

eS!te

posterioară

lui

Ma~rcus Aurelius2'1. Procuratela lui Aelius Faventinus se po.ate pl:aset îndat(1 după anul 195 p. Ch.:.!ll; înseamnă că dN<esul său trebuia să fi surv-enit şi mai târziu, cândva în primele dou-J deoeni'i ale secolului III p.Ch.
Spre aceeaşi concluzi'e ne îndreaptă şi alte cc'1teva particul:a:rităţi ale
inscripţiei: 1ipsa conSitantă de praenomina, forma literelor, grafia nu
foa:rte îngrijită etc. - 1toate specifice secolului III.

Concluzii
In.-.er'ipţia di'Scutată aouln ne fare cunoscută o familie de notabili din
Napoca, pe ta înt"eputul seeoluliui III p.Ch. Pre:tenţa 'C~oncotrii'tentă a trei
m~mbri ·ai acel:eia:ş.i familii în ordo decurionum constitltfre o dovadă penku o avere de excepţie, simţitor pes:t.e medi.a notab~Utăţilor lncal~, a
a~.stei familii napocense Aelia.:.19 . Şi mai important ni se pare faptul că

" H. Ar:dev.an, în Sargetia, XX. 198fî-l~187, p. ll9-121; I. Piso, în Aeta:MN,
XXIV-XXV, 1936-1988, p. 166-167.
~• I. Piso, în AIIĂ, XI, 978, p. 285-287; C. Opreanu, în AetaMN, XXIIX:X:t.rl, 1985-1986, p. 155-158. Velarii erau oameni de condiţie umilă, et făceau
p:;1rte din personalul care deservea amfHeatrul.
:!I• C.hia; dacă Festu.s va fi fost sclav al lui Aelius Faventinus, situaţia nu se
sch•imbă. Prin moşt.eni.re, el va fi trecut în proprietatea celor cinci lteredes.
u H .. Daicoviciu, op, cit., p. 25-26; idem, în ANRW. II;6, Hliî, p. 925;
C. C. Petol-escu, în Arhivele Olteniei, Craiova, VIII, 1993, p. 61.
!li H.-C. Pfl'aum, Io<". cit.
t!• Fr. Jacques, l,e privilege de liberte. Politique imperiale et autonom.ie n~u
n~c!!'~le dans /l.'s cite:; de t•Occident rmnain (I6l-Z44J, Rome, 1984., ..P 655-660.
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familia în oauză a.re cu siguranţă o origine (măcar în parte) autohtonă3o.
Fenomenul ascensiunii unor daci înstăriţi în rândurile aristocraţiei daooromane (ordo decurionum) este slab atestat şi pare să fi fost negHjabil
la scara Daciei; oraşul Napoca reprezintă din acest punct de vedere o
remarcabilă excepţie.

Familia de aristocraţi napooensi se încuscreşte cu un veteran (Aurelius Ga.uros). Faptul nu este deloc surprinzător. Veteranii erau, oriCUTŢl, asimilaţi în elita locală, fără a fi obligaţi să-şi asume honores şi
munera ale admin.istraţiei municipa•le31 ..Este şi cazul acestui veteran,
care, deşi intrat într-o familie de notabili, nu devine membru al lui
ordo decurionum.
·
Dar aceşti Aelii din Dacia Porolissensis se înrudesc r,;i cu un personaj de rang mai înalt, un procuratlor financi'ar de rang ducenar. S-~1r
putea, prin unnare, ca şi Faventinus să tfie originar tot din Na.poca:12..
In carul acesta, Aelius Faventinus ar fi singurul descendent al unor
aristocraţi <laro-romani, cunoSC'llt până. acum, care a intrat în servidul
imperial şi a fărut carieră procuratoriană33. El nu menţionează ~n.să ni<'i
funcţiile an:~rioare, nici vreo miiitia equestris şi ~ în epoca în care·
se plasează cariera lui - acest ultim lucru nici nu mai era nccesar-14.
Prezenţa acestui vUistar aristocratic napocens în administraţia imperk1li'1
confirmă ascensiunea elitelor municipale <laro-romane la sfârşitul sc('{)lului II şi 'în('.eputt}l celui următor, ca şi romanizarea profundi'1 ..ci provinciei35.
·
·· ·
·
·
.,,
Prezenţa inscripţiei funerare în indepărtatUl Oescus se poate explica. Este ~sibil ca Aelirus Faventinus, în timpul serviciului său de pro,..
curator în Illyrirum, să fi achiziţionat proprietăţi funciare în ar-est ora~.
Probabil t."<i a domiciliat foarte puţin timp la Oescus; deşi este inmor~
mântat aici, nimic nu indică asumarea unor. honores locale ori a unui
patronat municipal. La moartea lui, proprietăţile oe.st:ense vor reveni
prin testament rudelor de la Napoc:i; dar acestea nu vin fa Ocsmis-16,
:io Ve?j supra nota 23.
jJ W . .Langhammer Die rechtliche und soziale Stellung dcr Magistratus ·~a
nicipales und der Decuriones, Wi.esbaden, 1973, p, 37, 39-40.

· · u Nu putem să~i atribuim şi lui Faventinus o ascendenţă autohtonă. Nu cugradul lui.
inrudlre cu cei trei Aelii decurioni,
această stirpe mai
puţfri. strălucită putea ~ se fi inrudit doar prin alianţă
cu vreo familie de daci
noaştem

de

iar

romanizaţi şi 1mbogăţiţi.
.l.l Până acum. singurul

cavaler roman originar din Dacia intrat în serviciul
imperial era P. Aelius Marcellus din Apulum; dar :icesta devine
eques Romanus prin merite militare şi nu accede la vrea procuratelă {I. Piso. în
ActaMN, XVU, 1980. p. BQ--89, nr. 3). •.
. .
·
·
Jli T. Piso, in Chiron, VIII, 1978, p. 517, 519-520. tn marca lucrare a .lui
H. Devijver, Prosopographia militarum equestrium quas fuenmt ab Augusto ml
Gallienum, Leuven, I (1976)-V /2 {19<J3), Aelius Faventinus nu figurează pe
bună drepţate.
.
J<J T. Piso, in W. Eck (Hrsg.), Prosopographle unei Soiialgeschichte, Studien
zur Metodik und Erkenntni..~m(jglickeit clf'r katserzeitlichen Prosoqra.phil' ( Kolloquium Koln, 24-26. November 1991), Kăln-Wien-Weimar, 1993, p. 325.
. Jli Părere contrară. la M. Bărbulescu (în
Pulpudeva. Semaines Pliilippopolit4ines .4e l'htQtqire et de la . cult11re Thrace. Plovdiv, I, 1976,· p, 219), care îmă
este contrazisă chîar de textul înscripţiei. ·
·
admi.niştratlv
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ci onorează prewderlle testamentare prin intermediul unui actor şi al
unui libert care se afla acolo (poate chiar administratorul averii lui Faventinus).
In sfârşit, este evident că dooumentul epigrafie :analizat aoum ilustrează relaţii personale de în:r!Udire ~i paitrimoniale - dintre aristocraţi napocensi şi un funcţijonar imperial de rang ecvestru. decedat la
OeSC'US. Nu este vorba în nici un caz de legărturi speciale, instituţionali
ziare, intre două municipalităţi romane din provincii diferite. împreună
cu alte surse epigrai:fice similare37, ele dovedesc doar legătruri personale
între locuitori din Napoca şi din Oescus, mai intense decât ar părea ln
prima vedere, dar care nu implică deloc nivelul institiuţiana11a_

RADU ARDEV AN

OESCUS ET NAPOCA. REMARQUES :f.PJGRAPBIQUES
(!Usum~)

L'auteur discute l'inscription AnnEp ·1956. 230, trouvee a Oescu~ Pn Ml',~i~
Inferieure et puls disparue. Le texte de la derniere ·reeditiol'l est accepte, avC>c
des modif.icatlons minirnales. Mais ii faut reinterpreter l'information hist.orique.
L'inscription fait mention d'une famille Aeli;a de notables. de Ia ville de
Napoca (Dade): trois freres - Florentinus, Villanus et Peregrinus, decuriones co/01iJ,ae et leur soeur (?) Mamrnosa, femme d'un veteran. Le riom de Ia femme
lndique une possible ascendence indigene, dacique.
Cette famille doit avoir ete apparentee a Ae~u~ Faventinus., procurateur
ducenaire durant le regne de Septime Severe et tres ptobablement lui-aussi originaire de Napoca. Etant beneficiaires du testament de celui-ci, Ies notables de
Napoca erigent un monument a la memoire de Faventinus, ii l'aide d'un actor
(?) et d'un affranchi.
Selon natre opinion, l'inscription discutee ci-dessus fait preuve de l'ascf'nsion des notables daco-romains; Faventinus semble avoir ete le premier qu'on
connaisse d'avoir exerce une procuratelle equestre. La relation de la familie
aristocratique Aelia de Napoca avec la ville d'Oescus est purement occasionnelle,
ii n'y a pas de lien special institutionalise entre ces deux villes.

Illustration
Fig. 1. L'inscription AnnE:p 1956, 230 cl'Oescus d'apres B. Gerov).

"' Lista lor apare Ia M. Bărbulescu, loc cit .. Afară de cazul unui militar din
legiunea I Italica (M. CiNkova, op. cit., p. 65-72), celelalte două pre:t,enţe napocense la Oescus nu implică o rezidenţă efectivă a dedicanţilor aici - constatare
valabilă şi pentru toate atestările epigrafice ale unor persoane din Dacia in Mc~ia
Inferior (M. Bărbulescu, op. cit., p. 218~220; se mai adaugă'. o inscripţie inedită
de la Oe.scus - vezi L. Mrozewicz, op. cit, p. 96, nr. MI 15) .
.111 Singurele forme cunoscute de relaţii oficiale şi permanente intre diferite
oraşe romane dar numai din aceeaşi provincie - sunt concilia provinciale (J.
Deininger, Die Provinziallandtage der romischen Kaiserzeit von Augustus bis zum
Ende des dritten Jahrhunderts n. Chr., Mi.inchen-Berlin, 1965, passim; Fr. .facques. J. Scheid, Rome et /'integration de l'Empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C.),
I. Les structures de l'Empire romain, Paris, 1990, p. 193-195).
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Fig. 1. Itu1cripţia ·,1nnEp 1956, 230 dr: Ia Oescnl! (dupl :B. Gerov)
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LIMES POROLISSENSIS - O NOUA LINIE DE APARARE
ZID, ŞANŢURI, TURNURI - DESCOPERITA 1N FAŢA
COMPLEXULUI MILITAR ROMAN DE LA POROLISSUM

In partea de nord-vest a provinciei romane Dacia, pe frontiera naturală formată clin Mrunţii Carpaţi Apuseni, care în această zonă 9llrlt
cunoscuţi sub numele de Munţii Meseşului, se află amplasat complexul

militar roman Porolissum (fig. 1).
Această barieră na.turală ce formează limes-ul provinciei Dacia în
zona de vest este reprezentată de Ml.mţii Apuseni, ea nefiind uşor ;iccesibilă. Singurele trecători de vale uşor accesibile prin munţi sunt
cele formate de:
a) - râul Mureş ce străbate aceşt'.i munţi in partea de sud
b) - m.ica vale a Orteleculu:i în partea de nord -- nord-vest, cc
formează aici trecătoarea cunoscută sub denumirea de Poarta Meseşană (fig. 2 şi 1 ).
Aici in zona de nord-vest >a provinciei Dacia Zimes-11.11 îl reprezintă
culmea munţilor Meseş pe care 6'llllt amplasate turnuri de observaţie
(Ferenczi 1967; Gudea 1985). In zonele mai accesibile in trecători sunt
cunoscute ca fiind descoperite, încă din secolul ,trecuJt şi la începutul
acestui secol, valuri de pământ şi şanţuri de apărare (Torma 1880; Fi.naly
1904; Buday 1912; Marţiiln 1920). Zona trecătorii Poarta Meseşană este
apărată de fortificaţiile .formate clin castrele romane construite din piatră
~ au avut şi .faze de pământ (E. Chirilă şi colab., 1980, 1983, 1986), castre
amplasate r~ <leal'llTile Pomet şi Citera (Gudea 1989). întreaga trecătoare
N..l toate :r-amificaţiile ei în zonă a fost apărată prin construirea unor valuri de pământ pe cca. 8 km. şi prin realizarea UllQr fortificaţii mai mici
de tip burgus (fig. 1) lucrate din pământ. şi unele din piatrii prinsi1 C'U
mortar (Gudea 1989; Matei 1979).
O particularitate a acestui complex militar e5te faptul că cele dou<i
castre sunt amplasate pe dealurile cele mai înalte ale zonei, iar valurile de
pământ îşi a'U traseul pe vârful acestor dealuri pe buza mau abruptă a
dealului eu şanţul aflalt spre vest spre „barbaricum".
Din p<trt.ea ere vest în zona dintre dealurile Porcarufa.Ii şi dealul Comorii sunt eunosoote două astfel de aliniamente de valuri de pămtmt care
au intrat în iiteraturd de specialit:ate sub denumirea de „Valul dublu".
Ce:rc-etiirile arheologice realizate aici în anul 1959 (Mitrofan 1959) au
descoperit pe cele dvml aliniamente de valuri de pămân,t, urmele unor
baze paralelipipedice lut'rat.e din zidărie plină care aveau dimensiunile de
:i X :3 m. şi respectiv de 6 X 4 m., rnre au fost considera te a tun ci ca Li i n.d
haza de piiatn.1 a unor turnuri de apărare care ar fi avut un {'tai din lemn.
Aceste „turrnuri" erau dispuse paralel pe două r<'induri pe o lungime de
cca. 220 m., între ele erd eca. 25--20 m. distanţă. Pe teren au fost idt'ntificate urmele a 29 ~i n:.spN'tiv 33 de as.tff'l de „turnuri de µiainl".
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Aceste „turnuri" erau dispuse în formă de t.a:blă de şah, oe acopereau
dealuri, diferenţia de nivel dintre vârlurile celor
20-35 m.
Până recent valul de pământ cu şanţ, oare işi are traseul pe cca. B km.
lungime pe culmea deal'llrilor Poiana Moigrădanilor, Dealul Comorii, Ikalui Poroaru:lui, Ierta.ş, Citera, La Şcoală din zona itrecătorii, şi care blochează valea în zona satului Brebi cu cele două fortificaţii de pământ de
tip burgus (fig. 1) era considerat ca fiind limita provinciei Dacia în această

dîstanţa dintre cele două
două deal.uri fiind de cca.

zonă

(Torma 1880; Finaly 1904; Marţian 1920; Ferenczi 1967; Gudea]985).
In anul HJ76 la cca. 5 km. vest de aceste valuri de

pământ

în valea Ortelecu-

1ui în punctul cel mai .îngust al trecătorii la locul numit „La Strâmtură" - Fântâna Suşigului - a fost descoperită o fortificaţie de tip burgus lucrată din piatră cu
dimensiunile de cca. 55 X 70 (Matei 1979). Peste ziduri se observă şi o refacere a fortificaţiei cu valuri de pământ. Din colţul sud-vestic al fortificaţiei un zid de piatră
urcă pe versantul dealului blocând valea până la vârful dealului Măgurice unde
. sg află amplasat un turn roman de observaţie. Zidul lucrat din piatră ca're porheşle din colţul fortificaţiei din zona ,,Fântâna Suşigului" are lungimea de cca.
250-JOO m, până la baza dealului Măgurice. FC1rtificaţia de tip - burgus - este
amplasată pe partea dreaptă a văii Ortelecului în punctul cel ma.i îngust al
trecătorii.
·

· In anul 1994 paralel cu fortificaţia descrisă ·mai sus pe malul stâng .iii văii
Ortelecului în punctul cel mai îngust al trecătorii a fost descoperită 0 altă forti1'4.caţie de tip burgus (Matei 1995). !n urma cercetărilor efectuate se observă că de
fapt zidul surprins pe partea dreaptă a văii continuă blocând valea şi urcând pe
:i:rtalul stâng al văii pe la poalele Dealului Poguior. Zidul este lucrat în tehnica
opus incertum, are lăţimea de 1,20 m., fundaţia intrând în pământ cca. 0,80 m. ln
ac<!astă zonă zidul formează o altă fortificaţie de tip burgus, care datorită terenului foaMe îngust, are dimensiunile de 60 X 25 m. In spre vest spre barbaricum la
11,50 m. distanţă de faţa exterioară a zidului a fast săpat un şanţ de apărare foarte
adânc cu dimensiunile de 3 m. lăţime şi 3 m. adâncime. Intreaga zonă a fost
nivelată cu straturi succesive de pământ bătut pe .care apoi s-a construit fortificaţia (vezi fig. 2.c.). Această fortificaţie împreună cu fortificaţia de pe malul drept
al văii, faţă de care se află amplasată la cca. 180-200 m. distanţă, formează linia
de apărare (blocare) a Văii Orteleculi.Ji, necunoscută până în prezent. Zidul îşi
continuă traseul cca. 350 m. spre nord nord-est şi urcă pe· dealul Pogufor la
cca. 85-100 m, vest de turnul de observaţie descoperit aici în vârful dealurilor
Poi;uior încă de la sfârşitul secatului trecut. ocolind cca. 120· m. poalele dealului Poguior.
In continuare zidul nou descoperit. construit din piatră de carieră prinsă cu
mo·rtar de var în tehnica opus incertum, îşi continuă traseul cca. 3,5 km. el fiind
amplasat la jumătatea pantei dealului Făgişte şi nu pe. vârful dealului. In traseul
Său (fig. 3) zidul blochează valea Făgiştii, urcă pe dealul Vinţinalului cca. 300 m.
şi apoi coboară până la valea Fântâna Albă Răzoarelor (Părăul Lupilor).
La cca. 1.5 km. distanţă de turnul de pe· dealul Poguior, în spatele acestui zid,
a fost de.o;coperit un nou turn de observaţie.· Acest turn este amplasat pe o mică
inăl·ţime la cca. 20 m. distanţă în spatele zidului. Turnul are o formă dreptunl!hiulară cu laturile de cca. 7 m .. far zidurile sale au grosimea de 1,20 m., iar
fundaţiile au grosimea de 1,50 m. In turn a apărut un foarte gros strat de locuire,
cca. 0,80 m, observându-se nivelări succesive şi urme de arsură. · tn jurul turnului
au fost surprinse urmele a două şanţuri de drenai a apei de ploaie, şanţuri ce au
lăţimea de 'l,20 m. şi adâncimea de 0,70. Nu au fost descoperite ţigle, doar· piatră
ş·i mortar căzut din zidurile dărâmate şi cărbune de la incendierea acoperişului. care
a fast lucrat din lemn sau alt materi.al inflamabil. Nivelul de locuire foarte gros
din . turn, refacerile Şanţurile de drenaj, sugerează durata lungă de timp în care
s-a locuit in acest turn.
1
Zi.dul de apărare din faţa turnului are grosimea de 1,30 m. ~i· fundaţia intră în
pământ 0,70 m (fig. 3).
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· La cca. l,5 km. spre nord de acest turn, după ce zidul are un traseu rectiliniu şi blochează valea Făgiştii, a fost descoperit un alt turn .de observaţie amplasat la jumătatea pantei pe un vârf al Dealului Viţinal.
Turnul are o formă circulară şi diametrul de 5 m., iar zidurile au fundaţiile cu
grosimea de 1,20-1,50 m. Au fost surprinse urmele şanţului de drenaj' a apei de
ploaie, şanţ ce înconjoară turnul (FJg. nr. 5). Spre vest spre barbaricum la 17 m.
de zidul exterior al turnului a fost identificat zidul de apărare care in această zonă
are lăţimea de 1 m. In faţa zidului spre exterior au apărut două şanţuri; unul cu
lăţimea de 2 m. şi adâncimea de 1,50 m. cu fundul relativ oval, acest şanţ fiind
amplasat la 0,80 m. în faţa zidului. Cel de-al doilea şanţ este amplasat la 3,30 m.
dislanţă de zid şi are lăţimea de 2,20 m. şi adâncimea de 1,60 m, având vârful
mai ascuţit (fig. 5). In spatele acestui zid de apărare se observă un agger cu lă
timea actuală de 4,60 m. a cărui pantă exterioară se sprijinea pe stâlpii de lemn
fixaţi într-o talpă (bârnă de lemn) ce are grosimea. de 0,30 m. şi care intra
cca. 0,40 m: în pământul· steril: A fost surprins în secţiune urma unui stâlp de
lemn ce fixa spre exterior talpa (bârna să nu fie împinsă de greutatea pământului
ce forma agger-ul ). Au fost surprinse trei .faze de amenajare a valului ~i zidului cu
şanţurile ce .le aparţineau. In ultima fază erau in folosinţă zidul şi şanţul eXterfor,
care :Şanţ se umple cu pietrele căzute din zid după distrugerea acestuia (vezi profilul fig. 5 (b)). Din acest punct. din dreptul turnului, având un traseu rectiliniu
(drept),. spre nord ~ nord-est, zidul şi agger-ul coboară cca. 90 m. In acest loc
agger-ul, zidul şi şanţul nu se mai observă pe teren. Cu un traseu cu câteva gracle
deviat spre est de lângă vechiul zid descris mai sus, · parrieşte alt zid care are capătul exact .lângă vechiul zid care coboară panta. lntre cele două Ziduri rămâne
o di.stanţă liberă de cca, 2,60 m. Noul zid cu o fundaţie foarte ~roasă de 1,65-1,80 m.
con.o;truită în trei trepte spre interior şi o treaptă spre exterior, îşi continuă· cca.
350 m. traseul rectiliniu în josul pantei. Zidul se termină brusc pe marginea pră
pastiei foarte adânci (cca. 15 m. adâncime) a văii Rogoazelor. Dincolo de vale traseul zidului nu a fost urmărit încă. După dispunerea pe teren a capetelcrr celor
două ziduri cu distanţa 2,60 m între ele, rezultă că în aces.t loc există o intrare
în provincia Dacia (Fig. 4). Trebuie rem<'lrcat că la un mament dat poarta. intrar::>a, a fost blocată construindu-se un zid de blocaj între cele două capete ale
zidului. Acum probabil se alipeşte zidului care se înalţă, agger-ul, care consolidează prin construcţia sa blocajul porţii (faza a II-a). !ntr-o fază ulterioară de
construcţie, peste zidul care bloca .intrarea poarta - cont.inuând practic . acest
zid, se construieşte 111n turn circular care are în această zonă diametrul interior de
7 m. (fig. 4). Zidurile turnului au grosimea de {---1,20 m. Se observă foarte .bine
modul de construcţie a zidurilor iniţiale. a zidului care bloca poarta şi a zidurilor
t!lt·nului circular construit în ultima fază a III-a peste poarta blocată.
Această nOUă linie
blochează cele două văi

de apărare descoperită acum si descrisă mai sus
ce formează două trecători de vale spre complexul
militar Poroli:ssum. Au fost descoperite două fortificaţii de piatră şi pă
m<î.nt de tip burgus, 3 turnuri de observaţie, o poartă de intrare în provin>C'ie precum şi cm. 3,5 km. de zid continuu de apărare <'arc formează
d2 fapt limita provinciei Dacia Porolissensis în această zonă. Această
nouc"i lînie de fortificaţii ce formează limes porolissensis se afl;'\ amenajatu la· aproximativ 6~7 km. distanţă de vechea 'linie de apărare formată din valuri de pământ şi şanţuri, amplasată pe dealurile Porcarului,
Comorii, Ferice, Citera şi La Şcoală.
In urma acestor descoperiri rezultă că apărarea acestei intrări în provincia Dada Porolissensis, a singurei trecători de vale accesibilă, este
foarte complexă.
Descoperirile arheologice nu permit deocamdatc'1 să datăm fazele de
construcţie a ac-estor linii ale limes-uhii în această zonă a mmplexului
:; -

A.:l~

MV'llei Poroli„ensis, voi. XX, 1996
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mliitar Porolissmn. Noua frontieră ou zidul de piatră continuru pe cca.
4,5 km. se pare a funcţionat încă din vremea împăratului Hadrian şi până
spre sfârşitul epocii romane în Dacta - sfârşitul sec. III e.n.
ALEXANDRU V. MATEI
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LIMES POROLISSENSIS - NEW DEFENSIVE LINE (DITCBES, WALL,
TOWERS) DISCOVERED JN FRONT OF TIIE ROMAN MILITAR\' SJTE
POROLJSSUM FROM DACIA POROLISSENSIS
(Summary)

Jn the north-western part of the Dacia province, on the natural frontier
which compi-ises the Wes-tern Carpathians Mountains and includes t.he Mc>sf's
Mountains, ta the West, is the Roman military complex called Porolis.sum. The
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natural frontier of the Western .Carpathians cannot be readlly crossed here. The
only val!eys whlch permit easy acces are:
a) the valley of the Mures, a river which meanders through the southern part
of these montains and.
b) the 9111all valley oi Ortelec, in the northern part, which includes the pa-;s
known as Meses Gate.
Until now, the limes for the north-western part of the Dacia province was
recarded as coincident with the peaks of the Meses Mountains, where watch towers wcre locatecl. The Meses Gate pass and its adjacent n'gion arc dcfendPd by
Homan forts, site on the Pomet and Citera Hills.
The whole pass and its adjancet zone were defended by the construction of a
linear earthwork' bank and ditch running for a distance of about 8 km. and by
tiw buklin~ .'rt'veral fortlets of burgus - type, .~ome of earth and timber and som<'
of '>tone and mortar. A characteristic feature of this military complex is the fact
that the two forts Pomet and Citera were placed on the highest hills and the
linear defensive earthowork follows the tops af these hills.
Jn Hl75, in the valley, in the narrowest part of the pass, at a point called „La
.Strâmtură" (The Narrow Place), a fortlet of burgus-type was discovered at a location called The Susig We!l. It was 65 metres by 50, and built of stone. There was
al-;o passible evidence of fortlet, a stone wall ascended the side of the hill to its
peak, where an observation tower was sited. The length of the wall between the
C'llmer of this fortlet Magurice, in the neighbourhood of the Susig Well, up tot the
ba-.e of the Magurice Hill was 250-300 metres.
The preceding burgu.„ type fortification Iay on the south side of the Ortelec
va'ley, at tlJt• narro\\'C'st point bu tin 199.J,, oppositP it. on the north side of tlw
same vally, another fortlet of burgus-type was discovered. From this, is evident
that the wall on the south side of the valley had continued, blocking the valley and
then ascending its northern scarp to the foot of Poguior Hill. This wall was built in
an opus incertum technique, with a width of 1.20 metres and a faundation about
0.110 metres deep. The burgus-type fortlet on this (north) side of the val!ey was
;.;ttached to the wall, but because of the very narrow space available, was on!y 60
mC'treo; by 25.
The defensive wall can be seen to have continued tel the north-north-east for
about :J-5 km, its course being site half way up the scarp of the Făgişte Hill, but
m1t the peak. The defensive wall in front of the tower was 1,30 metres across and
a foundation 0,70 metres deep.
To the north-north-east, the wall and rampart macle a straight descent for
about 90 m. At this point, the rampart made a straight descent for about 90 m. At
abnul 90 m. At this point the rampart the wall and the ditch all terminated, but a short
distance to the east of this wall, another wall began. The space between the terminals
of thesC' •two waHs (which fornwd a staggerC'd tPrracc> was about 2ti0 m. The nPw
wal I (to the east), which was laid an a very thick foundation, 1.65 to 1.80 m. wide,
had three stepped offsets on the interior face just above the foundati-0n, and a
single offset on the exterior face (Fig. •1). This wall continued for about 350 m.
strail!ht down the slope and then suddenly stopped on the af the very steep (15 m.)
precipice of the Rogoaze Valley. The course of the waU on the other side of this
va!ley has yet to be researched.
Tt seem reasonable to assume that 2.60 m. space between the two adjacent
wall-terminals, which form a staggered gap, probably constitued an entrance-gate
to the pravince (Fig. 4). However, at some point in time, this gateway was closecl
up by the constructian of a blocking-wall between the two butt-end of the original
wall.
ln summary, this newly discovered defensive line, descrihed above, blocked
the two valleys that formed the access to the military site of Porolissum. The new
discoveries comprise two timber and stone fortlets of_ burgus type, three watchtower\ an entrance-gate to the province, and about 3.5 km of continuous defensive
W'lll, effectively forming the !imit of the province of Dacia Porolissensis in that
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region, This new defensive frontier line lies approximately 6-7 km from the linear
1efence formed by the previously .recorded banks and ditches.
It is clear from these new discoveries, that the character of the defensive
precautions at this paint of access to the province of Dacia Porolissenisis is very
complex. As yet, the archaeological evidence does not permit us to date the various constructional phases of the different lines of the limes. in this region arcrund
the military site of Porolissum. However, the newly discovered frotnier-line, with
its 4,5 km-long continuous stane wall, seems to have functioned ·from the reign of the
emperor Hadrian until the end of the Roman epoch in Dacia, that is, until ~he
end of the third century AD.
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4. Dealul Viţinal (în p ădure) ; poarta de acces îi;i provincia Dacia cu

r econstituirea desenată a celor 3 principale faze de construcţie
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SECTORUL FRONTIEREI ROMANE DIN NORD-VESTUL DACIEI
POROLISSENSIS ŞI DATELE NUMISMATICE

Traian a încheiat cucerirea Daciei lui Decebal în anul 106. Înainte de
a se întoarce la Roma, împăratul a definitivat tn linii mari organizarea
noului teritoriu inclus în Imperiu. Provincia Dacia era pe deplin constit-uită la 11 august lOo, atât din punct de vedere administrativ-politic, ~'fit
şi militar, ambele acţiuni desfăşurându-se concomitent şi îilltr-o strânsă
conexirunel. Prin lex Prot1inciae (lex data) s~au reglementat în primul
rând statutul juridic al solului şi resurselor sale, precum şi cel al populaţiei, măsuri absolut necesare pentru fixarea taxel10ir fiscului imperial.
Toată această operă n-ar fi fost posibilă fără trasarea unor clare delimitări interne, dar mai cu seamă a hotarelor noii provincii. La r<îndul ei,
Cdrganizarea din punct de vedere militar trebuia să ţină seama de toate
cele menţionate mai sus, dar şi de situaţia existentă la frontiera externă
a provinciei. Din nefericire, ne~au rămas foarte puţine mărt!Urii despre
detaliile ·acestui proces iniţial de organizare a Daciei romane. Din aceas·tă
ca.uză reconstituirile noastre istorice reclamă adesea reveniri, cu revizuirile, .corectările şi •completările de rigoare.
Cu toate acesteia, cercetările intense dim. ultimele decenii au condus
la cunoaşterea într-o măsură sporită a sistemului defensiv al provinciei
Dacia. Unul din cele mai bine cunoscute sectoare ale acestui sistem este
cel de nord-ve:st, din Dacia Poro:Lsensis2. Deşi graniţele şi apărarea Daciei romane au fost concepute şi realizate în timpul lui Traian 3 , ele nu
trebuie vzsute într-un chip static, im'l'labil, modificări ulterioare putând fi
intuite sau constatate4 . Astfel, se parc, că o primă şi însemnată transformare mili.tară şi administrativă se semnalează la începutul domniei lui
Hadrian. Acum, încă din 120, apare provincia Dacia Porolissens~s, C'are
a fost precedată poate char din anii 117-118 de crearea unui district
militar specials.
1

1 IDR, I, 1: L. Vidman, Fasti Ostienses, edendos illustrandos restituendos curavit, Praga, 1982; p. 101: c.C. Pet:olescu, in Dacia, N. S., XXIX, 1985, 1-2, p. 48.
2 N. Gudea, Porolissum. Der Schlussstein der Verteidigungssystems der Provinz Dacia Porolissensis, Kleine Schriften aus dem vorgeschichtlichen Seminar Mar burg, Heft 29, eds. 0.-H. Frey şi H. Roth, Marburg, 1989; ddem, în EphNap, II,
1992, p. 70-78.
:J Idem, în ANRW, 11;6, 1977, p. 851 şi urm.; idem, tn Roman Frontier Studies.
BAR Internationa1 Series 71 (III), eds. W.S. Hanson şi L.J.F. Keppie, Oxford, 1980,
Papers presented to the 12th International Congress of Roman Frontier Studies,

p. 804.
4
I. Bogdan Cătăniciu, in Akten des 14. Jnternationalen Limeskongresses 1986
in Carnuntum, 2, eds. H. Vetters şi M. Kandler, Der ramische Limes in Osterreich,
Heft 36 /2, Wien, 1990 (în continuare Limeskongress 1986}, p, 805 şi urm.
~ C. C. Petolescu, op. cit., p. 54-55; K. Strobel, tn Studien zur alte Geschichte,
Siegfried Lauffer zum 70. Geburstag
4. August 1981 dargebracht von Freunden,
Kollegen und Schullern, ccls. H. Kalcyk, B. Gullath şi A. Graeber, III, Ro1;na, 1986,

am

p. 927-929.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

76

VIRGIL MIHĂILESCU-ilARLll!A

Până la Aurelian în sistemul rdefensiv al Dadei PorolissenlSis pot fi
pe.I"C€pute îmbunătăţiri rcontinui 6 . Cu toate acest.ea, în linii mari, Limes-ul
noru-vestic a foot destuil de stabil oa traseu şi struotJUră. El corespunde
concepţiei despre limes pe oare o aveau 1Stratiegii romani încă de la sfârşitul domniei l'll!i: Domiţian7 . Stadiul actual ial cevcetărilor nu îngăduie
încă delimirtarea etapei strategiei „de îndepărtare" (preclusive strategy)
de cea a apărării „imobile" (defense in depth) 8 , în ,caZ'Lll Zmes-ului nordvestic al Dacilei Porolissensis. Aşa currt se înfăţişează acesta astăzi, în
urma oelm mai recente investigaţii, el corespunde secolului al II-lea şi
primei jumătăţi ia celui de-al III-lea: drumul Potaissa - Napoca - Po1·oli:3sum, care este perpendicular pe frontieră 9 , un drum de rocadă, paralel cu frontiera, care făcea legătura între castrelO şi, în sfârşit, o serie
de fortificaţii ieu destinaţii şi de mărimi diferite, la care se 1cons1tart;ă numeroase compleitări şi modificări (castra, castella, burgi, turres, valla, clausurae)11. Aşa încât acest segment de limes dacic ni se prezintă ca o zonă
d2 mare amplitudine, întinsă de-a lungul frontierei şi care deţinea funcţii deosebit de complexe. Din păcate, el relevă încă destule necunoscute,
ceea ce impune intensia sa studiere în continuare şi, mai ales, sub toate
aspectele. Ţinând :seama de amploarea şi diversitatea problemelor, ne-am
propus să- răspundem doar la două întrebări, care considerăm că pot fi
utile cercetării prin răspunsurile rezultate şi, totodată, par a fi destul de
importante pentru ia justifica efortul no~tru:

1. Se poate observa pe cale numismatică o dezvoltare economică superioară
dupC1 C'.lccrirea romană'.'
2. Plecând de la descoperirile monetare, în ce măsură pot fi sesizate diferenţe certe între zonele din faţa şi din spatele limes-ului?
Pentru a încerca să răspundem la întrebările de mai înainte am analizat desCOj:eririlc m:metare din spaţiul geografic, situat de-o parte şi de alta a limes-ului
Daciei Porolissensis dintre castrele Bolaga (sud) şi Tihău (nord-vest), cu 0 lungime
de aproximativ 75 km. Atât Vorfeld-ul (notat A), cât şi sectorul din spatele limes-ului (notat B), pe care le cercetăm acum, se întind fiecare până la 50 km in
adâncime şi au fost împărţite in subsectoarc de câte 25 km (Al şi BI, cele mai

s N. Gudea, în ActaMP, I, 1977, p. 97-112.
7 W. S. Hanson, The Native and Functions of Roman Frontters. Barbartans and
llomans in North-West Europe from the later Republic to late Antiqulity, eds. J. C.
Barett, A. P. Fitzpatrick şi L. :Macinnes, BAR International Series 471, Oxford,
1989 (în continuare BAR International Series 471), p. 57 şi urm.
o E. Luttwak, The Grand Strategy of the Roman Empire. From the Ftrst Century A.D. to the Third, Baltimore şi London, 1978, p. 1-5 şi urm.
~ G. Forni, în Dizionario Epigrafico di Antichitâ Romana, IV, 34-40, Roma,
1959-1962, s.v. Limes (cal. 1076); A. Piganiol, în Quintus Congressus lnternationalis
Limitis Romani Studiosorum, D!ebus 17-23 Septembris anni 1961, Arheoloslci Radovi i Rasprave, 3, Z11greb, 1963, (în continuare Umes!,ongress 1961), p. 119 şi
urm.; I. Ferenczi, D, Ursuţ, în ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 213-222.
1u G. Fo:rni, op. cit., col. 1086; Y. Le Bohec. Lfarmee romaine sous le HautEmpire, Paris, 1980, P. 168-162; N. Gudea, în ActaMP, IX, 19115, 144: I. Fcrencz;,
in ActaMN, XXIV-XXV, 1987-1988, p. 177 şi urm.; idem, in ActaMP, XIV-XV,
1990-1991, p. 135 şi urm.
11 N. Cucl12a, în Act;tzlV!P, IX, 1985, p. 143-21B: idem, Porolissum. Un comple;r
arheologic daco-roman la marginea de nord a Imperlulul roman, I (Cercetări şi
ct.escoperiri arheologice pină în anul 1977), ActaMP, XIII, 1989, p. 52-105; I. Ferenc21i, in ActaMN, XXIV-XXV, 1987-1988, p. 171-191.
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apropiate de limes, cele mai · indepărtate fiind A2 şi B2). Astfel, regiunea studiată
are forma unui sector de cerc ·cu deschiderea maximă spre nord-vest. Cele două
zone mari au suprafeţe inegale: A acoperă aproximativ 4800 km2, jar B numa~
aproape !700 kmi. Deoarece frontiera se îndreaptă spre răsărit, de-a lungul râului
Someş (Samus), noi nu am fost in măsură să luăm in considerare un teren, care
ar fi avut o formă rectangulară şi ar fi inclus totodată şi limes-ul din această parte
a graniţei. Din acest punct de vedere, cercetarea noastră prezintă o primă limită,
care va putea fi înlăturată doar o dată cu extinderea studiului asupra întregului
teritoriu aparţinător de provincia Dacia Porolisse:1si:;.
O altă chestiune dificilă provine din înregistrarea şi publicarea nesatisfăcă
tonre a descoperirilor monetare: sunt comunicate adesea cifre aproximative despre
numărul de piese; lipsesc informaţiile despre metal sau nominal, ori acestea sunt
foarte variate; de asemenea, se constată confuzii privitoare la condiţiile şi locul
d.2scoperirii ş.a.m.d. De aceea, într-o primă etapă - în ciuda lipsurilor pe care le
arc - am folosit metoda clasică, care presupune marcarea pe hartă a tuturor descoperiri!or monetare. In etapa a doua am încercat să transpunem grafic cantităţile
însumate ale diferitelC1r descoper.fri monetare din fiecare sector şi subsector. In
acest moment ne-am izbit de un alt inconvenient. deoarece descoperirile sunt constituite din valori diverse. Aşa încât, am fost siliţi să transformăm aceste nominale
variate în sestertii, întrucât, încă din vremea Romei republicane, sestertius a constituit moneda de cont pentru taxe, impozite, solde şi, în general, pentru toate
veniturile şi plăţile. Dar, şi de această dată în faţa noastră s-a ridicat un alt impediment, întrucât există informaţii puţine şi confuze despre echivalenţele pe care
le-a avut acest nominal cu alte mcmede, în momente diferite. De aceea,· am încercat înlăturarea noului obstacol plecând de la echivalarea drahmei cu 3/4 dintr-un
denar 1 ~. care valora 4 sestertii. Fireşte, au rezultat cuantificări aproximative, însă
intenţia noastră a fost doar de a înfăţişa un tablou general al situaţiei şi, totodată,
de a schiţa o posibilă cale de cercetare.
Figura 1 este constituită din harta cu descoperirile monetare din toate cele
pentru subsectoare, datate înainte de 106. d.H.13 Examinarea acestei hărţi ne relevă
existenţa probabilă a unui drum care pleca din Napoca spre nord-vest şi, în apropierea viitorului limes, se bifurca: unul din trasee continua tot spre nord-vest, pe
valea râului Crasna, şi trecea pe lângă marile centre dacice de Ia Porolissum şi
~~imJeut Silvaniei. pe această direcţie fiind plasate cel mai multe descoperiri; al
doilea drum se îndrepta direct spre nord, pe valea Someşului (Samus). Cele mai
numeroase descoperiri apar mai cu seamă în subsectoarele Al şi BI. Insă, descoperirile din subsectorul Bl se plasează de-a lungul unei linii, care reprezintă
ltmes-ul roman de mai târziu; de aceea, am putea să ne punem întrebarea, dacă nu
cumva aceste monede constituie un num.?r-ar mai vechi adus în zonă după 106 d.H.
Figura 3 reproduce grafic cantitatea de monedă preromană găsită în cele patru
.gubsectoare corespunzând hărţii amintite (fig. I). Subsectorul Al are o valoare
apropiată de cea a subsectorului BI (6149 HS şi 6075 HS). Deci, regiunea situată
de-o parte şi de alta a Munţilor Meseşului se vădeşte a fi atât omogenă, cât şi mai
dezvoltată monetar, datorită unor cauze economice sau politice, ori, poate, chiar
ambelor. rn subsectoarele A2 şi B2 se constată existenţa unor valori scăzute, de
109 HS şi, respectiv, de 37 HS.
·
Figura 2 reprezintă harta cu rlcscoperirile monetare din timpul provinciei
Dacia. Se pot sesiza concentrări atât de-a lungul frontierei, cât şi, în mod surprinzător, în Vorlimes. De asemenea, se observă că descoperirile marchează trasee
apropiate de cele preromane, vizibile însă, mai clar, tot în zona din faţa limes-ului.
Figura 4, la rândul el, reflectă cantitativ descoperirile monetare din perioada
provincie!. De această dată, ni se oferă o ima!;ine schimbată. comoarativ cu situa'ţla identificată in perioada pre-romană (fig. 3): astfel, subsectorul Bl„ aflat imediat
~
1
~

P. Marchetti, )n Revue belge de numismatique, 124, 19î8; p, 49 şi urm.
A. Săşianu, Moneda antică în vestul şi nord-vestul României, Oradea, 1980.
p. 013-188: S. Dumitraşcu, Dacia apuseană (Teritoriul dacilor liberi din vestul şi
norct.-vestuz Roinaniet -în. vremea Daciei romane}, Oradea, 1993, p. 44-47.
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!n spatele limes-ului, deţine cea mai ridicată cantitat.e de monede (7303 HS); ~ub
sectorul corespwu:ător din faţa limes-ului (Al) !înfăţişează o valoare mult mni
scăzută (909 HS); în schimb, zona mai i.Ddepărtată din faţa frontierei (A2) are o
valoare ridkată (4171 HS), pentru ca, din nou, subsectorul mai indepărt.nt din spatele limes-ului (B2) să ne releve cea mai mică valoare (112 HS).

Analiza de mai sus ne conduce la

următoarele

încheieri:

1. V:aloarea monedelor din sub.sectoarele Al şi Bl, situate de-o parte
şi

de aLta a liniei viitoarei frontiere, este mai ridicată in perioada dinainte
de 106 (12224 HS) decât cea din vremea provinciei Dada (8212 HS). Deci,
ar trebui să admitem că în perioada romană, chiar în preajma limes-ului,
descoperirile rnoIW!Jare nu indică o expansiune economkă 14 , după cum ar
fd .fost de aşteptat şi după cum se susţine.
2. In faţa limes-ului Daciei romane, în subsectorul Al, valoarea mic;~t
a descoperirilor li.ndică existenţa probabilă a unei zone-tampon, de protecţie, cu toate că aici iau fust semnalate câteva aşezăr'i ale dacilor iiberi1 5.
3. Segmentul de limes de oare ne ocupăm a fost apărat de auxilia,
ale căror efective par să fi variat între 6000 şi 8000 de oameni, ţinând
seama de numărul şi mărimea unităţilor, ca şi de fortificaţiile în care staţionau acestea16. 1n oei aproximativ 169 de ani ai provinciei Dacia se
poate presupune, ~ă aceste unităţi au primit minimum 5 OOO OOO OOO HS 17.
Unde sunt aceş.ti bani, întrucât oei găsiţi până acum sunt extrem de puţini? Un răspuns la întrebarea de mai sus iar putea fi ·aflat in cercetarea
circuitului aprovizionare cu monedă - aprovizionarea trupelor cu tot ce
le era necesar - taxe şi impozite - fiscus1B. însă, de acum, aceasta nu
mai consitituie obiectul situdirului de faţă.
4. In zonia de protecţie din Vorlimes nu se :constată o implantare romană prea solidă. De aceea, se poate accepta că, aici, se întindea un spaţiu cu funcţii de control. şi supraveghere, printre altele1 9. De asemenea,
în acest teritoriu (Al) sau în cel mai îndepărtat de limes (A2) armat::
romană îşi pUJtea satisface cel puţin o parte din necesităţile sale de aprovizionare şi recrutare, bineînţeles după ce eriau încheiate indispensabilele
1~ R. Duncan-Jones, The Economy of the Roman Empire, Cambridge, 1974,
p. 6; J: Hodder, in The Jnvasion and Response. The Case of Roman Britain, eds.
B. C. Bumham şi H. B. Johnson, BAR International Series 73, Oxford, 1979, p. 125;
J. H. F. Bloemers, în Roman and Native in the Low Countries. Spheres of interaction, eds. R. Brandt şi J. Slofstra, BAR International Series 184, Oxford, 1983, p.
204 şi urm.; W. Groenman van Waateringe, în BAR International Series 471, p. 103,
R. F. Jones, in Limeskongres 1986, p, !101 şi urm.
1 ' Al. V. Matei, in ActaMP, IV, 1980, p. 229-242.
io M. Macrea, in Dacia, N.S„ VIII, 1964, P. 145-160; N. Gudea, în ActaMP,
I, 1977, p. 115-121; ide!Il, in ActaMP, XIII, 1989, p. 159~179; M. Hassall, in Rome
and her northern Provmces, Papers presented to Sheppard Frere, eds. B. Hartley
şi J. Wacher, Glo11cester, 1963, p. 98-131.
" M. A. Speidel, în JRS, 82, 1992, p. 87-106; R. Duncan-Jones, Money arul
government in the Roman Empire, Cambridge, 1994, p~ 33-35, 39-41, 248-250.
şi 257.
in Ibidem, p. 172-179; idem, în Annali, 36, Roma, 1989, P. 121".""""137.
l~ W. _s. Hansen, în BAR International Series 471, 1989, p. 60.
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reglementări

politice ou looalnidi 20 . Pe de altă parte, descoperiri1'e mai
vechi şi mai noi indică Porolissum-ul ca principal nucleu economic al regiunii: puternic centru artizianal, sediu al unei producţii de monedă falsificată, lioc permanent de piaţă (commercium), viamă (statio portorii) ş.a.
Nu deparate spre răsărit, castrul Căşeil\.l deţinea la rândul său o statio cu
beneficiarii şi, probabil, în apropiere se ,afla looul unui rtârg ocazional
(nundinae)"2I. Astfel, această zonă economică dezvoltată - constartare valabilă iatât pentru perioada dinainte, cât şi în cea de după 106 - , pare a
marca exisrtenţia unei vechi frontiere tribaleZ2, iceea ce explică şi va sta
totodată la baza stabilităţii viitoarei frontiere romane. Ca o dedUJcţie logică, cunoscând grija autorităţilor romane de a respecta constant principi.ul etnica-teritorial, se poate admite că şi în Dada s-a folosit prindzarea de tip civitates, cu viei peregrinae23.
VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA

THE SECTOR OF THE ROMAN FRONTIER FROM THE NORTH-WEST
OF DACIA POROLISSENSIS AND NUMISMATIC DATA
(Summary)
The complex functions af. 1his important frontier segment can be explained
a numismatic polnt of view as well. The method I have used was based on
the mapping of the monetary discoverles situated on both sldes of limes (until
50 km) between Bologa and Tihău (c. 75 km). The numismatic material has been
considered uniformly, being equated in sestertli.
The results can be summarized as follows: 1. The regions nearer the ltmes
had the mast numismatic discoveries even before 106 A.D. 2. During the Roman
Dacia the monetary discoveries were concentrated behind limes but also in the
farthest regions in front of it. 3. The value of the coins near the frontier in higher
before 106 A.D. than later. 4. The low value represented by the dlscoveries from the
5. Between 106 and 275 A. D. the mllltary of thls part should have been paid with
about free territories near limes points out the existence af. a control and supervision
zone. 5, OOO, OOO, OOO MS, which are not found in the region. 6. From an archaeologi<:al and numismatic point of view one can support the assumption of existence in
this reglan of a tribal frontier. accepted and used by the Romans.
f~om

211 C.R. Whittaker, fn Trade and Famine in Classtcal Antiquity, Cambridge
Phtlol, Soc., Supp. Vol. 8, Cambridge, 1983, p. 110-127; J.C. Mann, în Limeskongress 1961, p. 145--'150; R. Duncan-Jones, Money and government in the Roman
Empire, p. 92-94; C. Opreanu, în EphNap, IV, 1994, p. '193-220.
u CIL, III3, 7633 = IIIi. 827; R. MacMullen, in Phoenix. The Journal of the
Classical Assoi::iatton of Canada, 24, 1970, 4, p. 333-341; I. Winkler, I. Ivănescu, in
ActaMP. I. 1977, p, 83-95; N Gudea, in ActaMP. XII, 1988, p. 175-189: R. Arde1vuonvuJa1u1 a1n Jo st5u1paavo.ia UJ 'snnapaz "A : Il I-C9I ·d '166I 'I 'd»NV.d3 UJ 'uvA
Numismatic Symposium, eds. I. Geday şi K!, Blr6-Sey, Budapest. 1980, p. 55-61;
M. Peter, Eine Werkstătte zu1r Herstellung von Subaeraten Denaren 1~ A;i.au.sta
Raurica, Studien zu Fundmunzen der Antike, ed. M.R. - Alfoldi, B-i ., 1-<or11n
1990.
22 J. Hodder, op. cit., p. 193.
""' CIL, Suppl. III3, 8060; G. Alfoldy, in Alte Geschlchte und Wissenschaftsgeschichte, Festschrtft fflr Karl Chrtst zum 65. Geburtstag, eds. P. Kneissel şi V.
Losemann, Darmstadt, 1988, p. 12; I. Bogdan Cătăniciu, în EpNap, I, 1991, p. 59-67.
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Fig. 1. Monetary. discoveries from the researched region (the subsectors A_1 aud A z:.
. U l ·and U 2)., dated before 106 A.D. : 1, Clzer (1 AR Dyrrhachium); 2, Plopiş (1 AR Dyrrha'.chium); 3, Stâna-Zalău (hoard w:ith 3 .Dacian AR; other 2 Dadau AR); 4, Cheud - Nii. pradea (1 Roman , Republicau AR);_ 5, Fetindia - Meseşeni (2 AR Dyfrhachium); 6, Mi.reşu.
Mare (hoard with 3 -Dacian AR recovered from a tliltal of 208 Dacian , Greek aud Celtic AR ) ;
." 7, Almaş · (hoard with. 16 · Dacian AR); ·S, Chilioar~-<;oşeiu (hoard with 102 Ronian Re. pµblican AR); 9, Jibou ( I AV Alexandre the· Great.); 10, Orb ău-Cehal (1 Roman Republi-
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can AR); 11, Zalha-Sălaf (l AR Dyrrhachium); 12, Doba Mare--Dobriu (I Dacian AR);
13, Glilpâia--Bălan (I Dacian AR); 14, Românaşi (I Dacian AR); 15, Nuşfalăn-Sălaj
(hoard with 17 Roman Republican AR and an imitation); 16, Şimlenl Silvaniei (I, hoard
with 150 AR Apollonia and Dyrrhachium); II, hoard with 72 AR Apollonia aud Dyrrhachimn; III= Cehei, honrd with 552 AR Dyrrhach,ium, imitations aud jewelry; IV"~ 1945,
hoard with 53 Roman Republican AR; V, hoard with 11 AR Dyrrhachium; VI, hoard
with 8 AR Dyrrhachium aud 15 Roman Republican AR; isolated coius: 1 AV Philip II, I
AV Akxanderthe Great, I AVLv3imach, 2DacianAR,l AR Thosos, 1 Celtic AR, 6 Roman
Republican AR); 17, Oarţa de' sus ( 1 AE Histria aud 1 Roman Rep.ublican AR); 18, l'orolissum (I, hoard with more than 1,000 AR from Dyrrhachium, Âpollonia and Corcyra;
II, hoard with 20 Dyrrhachium and Roman Republicau AR; oue isolated Dacian AR) ; 19, Cnceu (hoard with more than 523 AM?); 20, \'oivodeui (hoard 'vith 224 AR Dyrrhachinm;
other 15 AR belouging to the same hoard ?) ; 21, Petrindu (hoard with 24 AR from Thasos
aud one imitation Macedonia I); 22, llaia Mate (I Celtic AR and 1 Roman Republican AR);
23, Tăuţi-Măghcruşi (1 Roman Republican AR); 24, Valea Chior (hoard of Dacian coiu ?) ;
25, Necopo 1 -Homoroade (I Dacian AR); 26, Halmăşd (1 AR from Dyrrhachium); 27, _\ş
chileu :Mare (1 AR Lysimach); 28. Buciumi (1 AV I,y~imach); 29, ~ădăşelul de Su~-Gârbău
(hoard with 11 AR from Apollonia aml Dyrrhachium); 30, Fetindia (1 AR Dyrrhachi m);
31, Marca (1 AR Octavianus Augustus).
·
Fig. 1. Descoperirile monetare din regiunea studiată (subsectoarele A l şi A 2, lT I
D 2), datate înainte de lOii d.H.: 1, Cizcr (1 AR Dyrrhachium); 2, Plopiş (1 AR Dyrrhachium); 3, Stâna-Zalău (tezaur cu 3 AR dacice; alte 3 AR dacice); 4, Cheud-Năpradea
(1 AR roman republicau); 5, Fetindia-Meseşeni (3 AR Dyrrhachium); 6, Mireşu Mare (tezaur cu 3 AR dacice recuperate dintr-un total de 208 AR dacice, greceşti şi celtice) ; 7, Almaş
(tezaur cu I ii AR dacice) ; 8, Chilioara-Coşeiu (tezaur cu 1 "2 romane republicane) ; 9, Jibou
(1 AV Alexandru cel Mare); 10, Orbău-Cehal (1 AR romanu republicană); 11, Zalha-Sălaj
(l AR Dyrrhachlum); 12, Doba :Mare-Dobrin (1 AR dacică); 13, Gălpâia-Dălan (1 AR
1lacică); 14, Românaşi (I AR dacică); 15, Nuşfalău-Sălaj (tezaur cu 17 AR romanerepul>licane şi o imitaţie); 16, Şimleu! Silvaniei (I, tezaur cu 150 AR Apollonia ~i Dyrrhachium;
II, tezaur cu 73 AR Apol!onia şi Dyrrhachium; III = Cehei, tezaur cu 552 AR Dyrrhachium,
imitaţii şi bijuterii; IV = 1945, tezaur cu 53 AR romane republicane; V, tezaur cu 11 AR
Dyrrhachium; VI, tezaur eu 8 AR Dyrrhachium şi 15 AR romane republicane; izolate:
1 AV Filip II, 1 AV Alexandru cel Mare, 1 AV Lysimach, 3 AR dacice, I AR Thasos, 1 AR
celtică, ii AR romane republicane).; 17, Oarţa de Sus (1 AR H~stria şi I AR romană republicană) ; 18, Porolissum (I, tezaur de psste lOOy AR Dyrrhachiurtl, Apollonia, Corcyra; II, tezaur cu 30 AR Dyrrhachium şi romane republicane; izolată, 1 AR daci<;ă); 19, Cuceu (tezaur
cu peste 523 AR?); 20, Voivodeni (tezaur cu 224 AR Dyrrhachium; inel!. 14 AR din acelaşi'
tezaur'f); 21, Petrindu (tezaur cu 24 AR whasos şi 1 imitaţie Macedonia. I); 22, Baia Mare
(1 AR celtică şi 2 AR romană republicană); 23, .Tăuţi-Măgherv.şi (1 AR romană republicană); 24, Valea Chioar (tezaur de monede dacice?); 25, Necopo 1 -Homoroade (1 AR da-cică); 26., Halmăşd (1 AR Dyrrhachium); 27, Aşchileu Ma.re (1 AR Lysimaeb.); „28, Buciumi
(1 AV l,y3imach); 29, Nădăşelul de Sus Gârhău (teiaur eu ARll Dy.rrhachium şi Apollonfa
nia); 30, Fetindia (2 AR Dyrrhachium)·; 31, Marca (2 AR Ostavianus Nug.ustus
'
şi
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Fig. 2. Monetaiy discoveries from the researched region (the subsectors l .1 and A 2
l3 1 and B 2), dated after 106 A.D. : 1, Bologa (1 AV Vespasian, 1 sestertius Traian, 1 AR
Alexandre Severus); 2, Jac (1 sestertius Sabina HadrianL 1 AR fourree Faustlna I, ·t sestertius Faustina II, 1 AR fourree Pertinax, 1 AR Caracalla); 3, Românaşi (2 sexstertii Hadrian,
I AR Caracalla); 4, Buciumi, in the foit and its neighbouring (9 Roman Republican AR, 258
AR and AE from Tiberius to Philip the Arabs, 1 AV Vespasian, 1 AV Domitian); 5, Zalău
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(5 AR Vespasian, 2 AR Trajan, 2 AR ( 1 fourr1fr) from Iulia Domna, I ant. Gordian III);
6, Crişeni (1 AR Trajau); 7, Fetindia (I AR Trajau. I AR Septimius Severus); R, Panic
(1 AR Commodus); 9, Săcăşeni (1 AE Vespasin or Trajan); 10, Şimleu! Silvaniei (hoar<l with
8 Roman Republican AR and 2 AR Antoninus Pius; isolated coins: I AR Trajun, 1 AR Antoninus Pius, 1 AR Septimins Severus and 1 AR Iulia Mamaea); li, Porolissum (I AR from
Dyrrhachium, 475 Roman AR, 4 quinarii, 69 sestectii, 65 duponclii, 126 asses, 2 semis, I
qua<lrans, 12 Colonial AE); 12, Gârbou (I AV \'cspasianu~); 13, :Negreni (I AV N"ero); 14,
Baia l\Iare ( 1 AR Antoninus Aius, 2 AR potin from Marcus Aurelius, I AE Philip the Arahs);
15, Băseşti (hoard?; I sestertius from Pntoninus Puis, 1 AR Faustina I, 1 AR Fanstina II
1 AR Marcus Aurelius); 16, t:'lmeui (2 AR from Antouinus Pius and I AR from Cornmodus,
recoverecl from a hoard); 17, Honwro<lu de Sus (2 AR Antonius Pius); 18, Tihăn, in the
fort ( 1 sestertius Trajan, 1 sestertius Hadrian, 2 AR Antoninus Pius and I AR Autoninus
Pius?); 19, Ghenci-Căuaş ldupondiusVespasian) ;20, OarţadeSus(hoard withl91Roman Republican an<l Imperial AR closed with the coins from Antoniuus Pius; isolated coins:
1 AR Septimius Severus, I AR Iuliu :Mamaea, 1 sestertius Philip thc Arabs); 21, TrezneaAgr1j (I AR Septimius Severus); 22, Crasna (1 AR Caracalla); 23, Gârbău (hoanl with 28
Roman Republican, :Mark Antony and Roman Imperial denarii closed with the coins from
Elagabalus); 24, Copalnic-- )>fănăştur (3 coins from Gordianns III); 25, Ghirişn (I, hoard
with 159 denarii from Vespasian to Septimius Severus; II, the seconcl hoard with 870 clenarii from Ycspasian to Septimius Severns; isolated coins: I Roman Imperial AR); 26, Gâlgău-Almaş (I AR Geta).

Fig. 2. Descoperirile monetare <lin regiunea stu<liată (subsectoarele A l şi A 2, B
B 2), datate <lupă 106 d.H.: l, Bologa (I AV Vespasianus, 1sesterţTraianus,1 AR Alexander Severus); 2, Jac (1 sesterţ Sabina Hadriaui, I AR fottrree Faustina I, 1 sesterţ Faustina
II, 1 AR fourree Pertinax, 1 AR Caracalla); 3, Romf1-11aşi (2 scsterţi Hadrianus, I AR Caraca!la); 4, Buciumi, în castru şi împrejurimi (9 AR romane republicane, 258 AR şi AE Tiberius -- Filip Arabul, 2 AV Vespasianus, I AV Domitianus); 5, Zalău (5 AR Vespasiano~.
l AR Traianns, 2 AR - unul fo1wrer -- Iulia Domna, I aut. Gorclianus III); 6, Crişeni
(l AR Traiauus); 7, Fetinclia (l AR Trnianus, 1 AR Septimius Severus); R, Panic (I AR
Commodus); 9, Săcăşeni ( l AE Yespasianns sau Traianus); 10, Şimleu! Silvaniei (tezaur
cu 8 AR romane republicane şi I AR Antoninus Pius; izolate: I AR Traiauus, 1 AR Antoninus Pius. 1 AR Septimius Severus ~i 1 AR Iulia Mamaea) ; 11, Porolissum ( 1 AR Dyrhachium, 475 AR romane, 4 quinari, 69 sesterţi, 65 clupouii, 12ii. aşi, 2 semis, I quadrans, 12
AE coloniale); 12, Gârbou (I AV Vespasianus); 13, Negreni (1 AV Nero); 14. Baia Marc
(I AR Antoninus Pius, 2 AR potin Marcus Aurelius, 1 AR Filip Arabul); 15, Băseşti (tezaur?; 1 sesterţ Antoninus Pius, I AR Faustina I, 1 AR Faustina II, 1 AR Marcus Aurelius); 16, Ulmeni (tezaur, din care s-au recuperat 1 AR Antoninus Pius şi 1 AR Commodns);
17, Homorodu de Sus (1 AR Antoninus Pius; 18, Tihău, în castru (1 sesterţ Traiauus, I
sesterţ Hadrianus, 2 AR Antoninus Pius şi 1 AE Antoninus Pius?); 19, Ghenci-Căuaş (l
dupondius Vespasianus); 20, Oarţa de Sus (tezaur cu 191 AR romane republicane şi imperiale, încheiat la Antoninus Pius; izolate: 1 AR Septimius Severus, 1 AR Iulia Mamaea
1 sesterţ Pi!ip Arabul); 21, Treznea-Agrij (1 AR Septimius Severus); 22, Crasna (1 AR,
Caracalla); 23, Gârbău (tezaur cu 28 AR romane republicane, Marcus Antonius şi romane
imperiale încheiate cn Elagabalus); 24, Copalnic - Mănăştur (3 ex. Gordianus III); 25, Ghirişa (I, tezaur cu 159 AR Vespasianus-Septimius Severus; II, al doilea tezaur cu 870 AR
Vespllllianus-Septimius Severns; izolat, 1 AR roman imperial); 26, Gâlgău-Almaş (1 AR
Geta)
şi
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Fig. 3. Diagram with thc quantitativc e:;timations for the pre-Roman monctary discoverics from thc four subsectors.
Fig. 3. Grafic cu estimările cantitative pentru descoperirile monetare pre-romane din
cele patru subsectoare
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Fig. 4. Diagram with the qua!!titative estimations for the Roman monetary discoveries dated after 106 A.D. from thc four subsectors.
Fig. 4. Grafic cu estimările cantitative pentru tl~scoperirile monetare datate după 106
d.H. ; din cele patru subsectoare
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LA ISTORIA MILITARA A PROVINCIEI DACIA
POROLISENSIS. 5. COHORS I AELIA GAESA'l'ORUM (Miliaria)

Până de curând istoria aoesrtiei unităţi militare romane din Dacia Porolis:sensis părea destul de clară (în măsu:m în care poate fi clară istoria
unei unităţi militare de acum 1875 de ani). După K. Cichorius (Cichorius
1900, col. 286), cel care a stabilit cel dintâi identit<3!tea unităţii şi locul ei
de staţionare, lucrările generale referitoare la armatele din provinciile
dacice nu au mai adu.;; nimic nou (Cheesman 1914, p. 1G4; Christescu
l937, p. 186; Wagner 19 38, p. 134-135; Szil<igyi 1946, p. 11, 53-54, 64;
Benes 1970, p. 177; Russu 1972, p. 71; Russu 1974, p. 219-220; Benes 1978, p. 31). Fig. 1.
Descoperirea unei diplome militare fragmentare în Ungaria, eliberată
pentru armata provinciei Pannonia Superior în :anul 161 (Lărincz-Petenyi
l994, p. 200-204) a pus în discuţie în mod iartifidal 'initreagă această relativă ordine prin modul nou de interpretare. Autorii au emis ipoteza că
prin anii 160-161 cohors I Aelia Gaesatorum a părăsit Dacia Porolissensis fiind mu1Jaită în Pann~nia Superior. Este adevărat îrusă că ei nu precizează nici motivele, nici duriai1Ja acestei mişcări. Iată cum sie exprimă mai
sus amintiţii arutori: „Die Erganzung der Kohol'lten in den Zeilen 9-11
bliebt natiirlich hypothetisch, aber es is~ sicher, dass die cohors V Gallaecorum Lucensium (3) in Crumerum und die cohors II Alpinorum equitata
(6) in Ad Flexum stationiert waren " .... " Ausser der cohors I Aelia
Gaes:atorum wurden die Kohorten wahrscheinllich topographisch aufgezahlt" (Lorincz- Petenyi 1994, p. 202-203). Formulările sunt - aşa
cum se vede - evazive, dacă nu chiar foarte evazive şi totuşi autorii susţin ipoteza transferului. Mai mult B. LOrinez a scris chiar un •articol pe
această temă (Lărincz- Petenyi 1994, p. 202, nota 21). Trebuie să mărtu
rise:;c că la data când am elraborat acest articol nu am văzlllt nici acea.sită
l'll!crare a lui B. Lorincz, n:iici lucrarea Margaretei Roxan rnenţionartă de
autori (Lărincz- Petenyi 1994, p. 204) despre o altă diplomă militară din
'I.nul 125!) care cuprinde numele unităţii.
Situaţia care reiese din textul mai sus amintit m-a determinat să rediscut istoria unităţii militare pe de-o parte ca să stabilesc dacă a fost
într-adevăr real run transfer al ei, iar pe de altă parte să controlez daică
nu cumva dnterpretarea colegilor unguri nu este corectă.
Să urmărim puţin

istoria

unităţii

militare

şi să

vedem ce spun datele ei:

uinităţii este sugerată doar de numele de Gaesaţi, nume
care apare numai sau mal ales în legătură cu triburile celtice ale Raetilor (RE, 1 A,
1920, c.ol. 42-46; Fiebiger 1912, cal. 463), Trebuie să ne oprim puţin asupra a două
lucruri importante: unul referitor la Gaesum, celălalt referitor la Haett
a. Gaesum a fost iniţial (în epoca republicană) o armă de luptă specifică cel. ţllor.
timpul însă, încă în epoca republicană târzie, ea şi-a pierdut caracterul
. ,,naţional" celtic exclusiv şi s-a răspândit şi la alte popoare inclusiv la Romani
(-Fiebiger 1912, col. 463-464). Forma exactă a armei nu se cunoaşte, se ştie doar că

1. Aria de racrutare a

Cu
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a fost o armă „grea" (Feugere 1993, p. 170). Dar V. Maxfield (Maxfield 1981, p. 99)
vorbe!ile, prin analogie cu corniculum, atât despre gaesum din fier cât şi din lemn ( ').
Ea avansează ipoteza că gaesUlm era o armă de luptă individuală, de mici dimensiuni. Deci privită clin aceste puncte de vedere termenul gaesati luat ca arg·ument
pentru atribuirea etnică a unităţii nu are putere probatorie.
Aş vrea să subliniez însă că in castrul de Ja Bologa (Gudea 1991) au fo!.t
găsHe numeroase lănci mult mai mari decât cele obişnuite în castrele roman<' din
provinciile dacice, unitare ca .aspect şi aparţinând aceluiaşi tip de armă. Noi am
considerat atunci aceste lănci maPi., drept gaesa, şi deocamdată, ne menţinem acea~tă
ipot:eză.

Fig. 4.

.

.

b. Raeti au fost un trib celtic care a locuit în regiunile de Nord ale Italiei,
respectiv teritoriile de azi ale Elveţiei, Germaniei de sud şi Franţei de Sud-Est.
Romanii au creat, probabil in zona cea mai intens locuită de triburile raetice, provincia Raetia, provincie care în anii împăratului Hadrianus a atins o tlezvoltme
deosebită. In anul 121 împăratul a vizitat provincia (Kellner 1971, p. 58-60), a
ridicat la ranl{ de municipium capitala ei Augusta Vindelicorum şi a emis monete cu legenda exercitll.s raeticus. Momentul acesta a putut fi prilejul pentru ca
unităţile militare recrutate dintre Raeti să fi fost transformate în cohorte sau aloe
sau chiar să fi fost recrutate unităţi militare noi. Raeti Gaesati au fost modelul
după care Th. Mommsen (Hermes, XXII, 1887, p. 547-558) a presupus că miliţiile locale au fost folosite in provinciile de baştină şi că, atunci când erau trimise
în alte provil'lc'ii. erau transformate in numeri. In provincia Britannia o astfel ele
unitate mai exista încă în secolul III (RIB, 1216, 1217, 1724, 2117). Deocamdată rcl<>ţia gaesum- Raeti este singura care sugerează etnicul iniţial al unităţii care a staţionat la Bologa şi s-ar putea ca această legătură să fie singura dovadă a recrutării
din aria raetică. In cazul acesta s-ar putea accepta ipoteza lui W. Wagner (Wagner
1938, p. 13) că numele unităţii a fost luat după numele armei, care, în acelaşi timp.
indică şi etnicul celor recrutaţi iniţial. Dealtfel W. Wagner (Wagner 1938, P. 134)
menţionează unităţi de numeri Gaesatorum, iar o inscripţie din Jedburgh (Bdtannia)
(IL::>, 2623) menţionează chiar o vexillatio Raetorwm Gaesatorum (vezi şi CIL, VII,
1002). Din păcate inscripţia nu a putut fi datată. Un alt numerus Gaesatorum mai
este atestat într-o inscripţie din Italia de Nord (în jurul oraşului Milano), dar tot
nedatată (ILS, 2531) A. Stein (Stein 1932, p. 268-269) susţinea că în timpul împă
ratului Hadrianus o serie de unităţi neregulate de Raeti Gaesati au fost transformate
in numeri. Ell mentiona existenta în Germania Inferior a unui astfel de numerus
încă şi în secolul 1ir p. Ch., dar şi o unitate neregulată chiar în provincia Raetia.
Am putea deci presupune că una din unităţile neregulate de Raeti Gaesati ·a
fost expediată spre Dacia Porolissensis unde a devenit unitate regulată (cohors).
Acest lucru s-a putut întâmpla fie în anii 118-119 când a fast reorganizată teritorial Dacia şi când au mai fost trimise aici o serie de unităţi neregulate (ituraei,
palmyreni, suri, etc.), fie mai târziu cu ocazia vizitei împăratului în Dacia Porolissensis (124 p. Ch.)
2. Data formării unităţii militare nu poate fi deci precizată. Prima atestare !n
Dacia Porolissensis datează din anul 1133· (IDR I, Dipl. XI). M. Roxan afirmă (după
cum spune B. Lorincz (Lorincz-Petenyi 1994, p. 204) că unitatea mai este atestată
într-o diplomă militară din Pannonia Superior în anul· 125 p. Ch. Dacă lectura este
bună atunci înseamnă că unitatea exista deja în anul 125 şi încă nu venise în Dacia Porolissensis.
H.U. Nuber (N'IJ.ber 1967, p. 90-93) menţionează trei perioade importante de
recrutare a Haetilor în armata romană, dintre care ultima ar fi avut loc în timpul
împăraţilor Flavii (67-70 P. Ch.). Cam acelaşi lucru reiese şi din listele de soldaţi
a lui K. Kraft (Kraft 1951, p. 183-184). După el toate unităţile de Raeti par să fi
fost recrutate în epoca flaviană san chiar mai devreme. In cazul nostru distanţa in
timp între eventuala recrutare in timpul împăraţilor Flavi (69-92) şi prima atestare ('125!) este prea mare, ca să nu fi fost menţionată măcar odată într-un document militar (inscripţie sau diplomă militară). ln această perioadă sunt deja numeroase atestările trupelor din provincii, iar unitatea nu· apare deloc. Acesta este motivul pentru care optăm pentru 0 · :recrutare (sau o transformare) la lnceputul domniei împâratului Hadrianus, lieşi nu avem acum nici un fel de date sigure. _o ase. menea recrutare s-ar putea datora necesităţilor de trup.e datorate reorganizărilor te-
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ritorialc (deci şi militare). Ideea este dealtfel agreată şi de H-U. Nuber (Nu.ber 1967,
i~. 90). J.C. Mann (Mann 1963, p. 167) admite fără rezerve recrutarea de unităţi militare din regiunile romanizate situate de-a lungul frontierei.
.
3. Locuri de staţionare înainte de staţionarea în provincia Dacia Porolis,ţensis
nu se cunosc. Chiar dacă diploma din 125 a fost. bine citită şi unitatea a staţionat la
acea dată în Pannonia Supperior locul de staţionare nu a fost precizat până acum.
· 4. Ultima atestare înainte de a sosi în Dacia Porolissensis pare acum diploma
din anul 125
5. Data sosirii în provincia Dacia Porolissensis nu se cunoaşte exact. Pornind
de la mai sus amintitele .ipoteze putem discuta două date: a. perioada de rearj:!anizare a Daciei din anii 118-119 p. Ch.; b. vizita împăratului în Dacia Porolissensis
(!2"4) sigur înainte de 133 p. Ch .. Fig. 2.
·.
·
G. Numele unităţii a· fost cohors I Aelia Gaesaf,orum rniliaria. ln secolul III
ea a purtat (probabil) epitetele antoniniana (Gudea 1972, p. 414). şi gordiana (Gudea
1!172; p. 414~415, nr. 5)
. ·
Ij inscripţii şi în cli"pliiniek. inilltare ni:tmele imităţii apare astfel :
PannSup
Dac Por
Dac Por

PannLup
DaePor
DacP<>r
Dac Por
Dac Por
Dac Por

125
1;~3

154
161
164
164
164
164
164

I,orincz-Petenyi, 1994., p. 304
JDR I. Dipl XI=R:.ID, 35
IDR I. Dipl XVII=R:MD, 47
Lorincz-Peteuvi 1994. 300
IDR I. Dipl X VIII=cRMD. 6:1
IDR I. Dipl XIX = lUID. 64
IDR I. Dipl XX= R~-II>. 65
R:'.lm. 117
Rl\ID. 116

? gaesat?
·I Aetia Gaesat(orum)
I Ael(ia) Gaesa(torum) ··
I aet(ia) Gaesat .....
I Aelili Gaesat(orum)
1 Ael(ia) Gaesat(orum)
A Ael(ia) Gaesai(onun)
Acl(ia) Gaesat(orum) ·
Ae:l(ia) Gaesat(o.rum)

0

~t

(Gutfea
7.iută

ampilelc unităţii- .au f,,st împărţite in c;nci tipuri. fiecare având mai multe variante
1972, p. 430). Pre7.eutul anu:ijamcut nu Hspectă ordinea anterioară. Toate însă preacclaţ;i tip de nume al unităţii: Fig. J:

tip· I
tip IT

tif>'I[I·
tip I\'
tip \"
tip \'I

CHI ARC;
CHI A'EC
· CH I AE(:.
CHI I ..\UG
CP<;ST

litteris inversb
littl:rii; invu ~îs
· litteris

c(o)h(or,;) I Ae(lia) G(aesatorum)

invcr:..;i.~

c(o!tots) p(drî1a) g(ac)s(a) t(orum)

CES

Lectura ultimului tlp de

stampilă

(VI)

ridică

o

problemă.

Ea ar putea fi

citită

G(a)E.S(ati) ar putea fi stampila unui numerus iniţial şi ar fi similară cu inscripţiile

incizate sau stampilate ale altor unităţi de acest tip ca numerus Palmyrenorum
ele la Porolissum: NP; numerus ituraeorum de la Porofr~~um: ITV (Gudea 1989, p.
175-175, 166-168) sau numerus maurorum optatianensium de la Sutoru: NMO
rRussu 1972, p .75-76).
7. Mărimea tactică a unităţii apare în diplarnele militare datate între 133 şi
Hiol: mi!iaria. Nu s-a găsit până acum nici o diplomă militară eliberată pentru soldaţii acestei unităţi. Dar faptul că unitatea a fost menţionată în mod regulat intre
trupele provinciei sugerează că soldaţii ei aveau toate drepturile cuvenite militarilor
din trupele auxiliare.
Dintre comandanţii unităţii cunoaştem numai unul: Publius Candidius Patruinus
(C!/,, 111, 7()48 = Gudca 1972, p. 707 sq). El avea funcţia de praefectus cohortis.
1':<.;le unul clin puţinii praefccti -care comandau o cohors miliaria (Watson 1969,
p. 25)

8. Durata staţionării în p1·ovincic. Toţi istoricii care s-au ocupat cu istoria uniau fost de acord că ea a staţionat în provincia Dada Porolissensis de la data
primei ei atestări (133) până la retragerea romană (Z75). Două diplome militare mai
i:ecent descoperite confirmă prezenţa unităţii în pravincia Porolissensis chiar şi în
p~:·ioada pentru care se presupune că a fost in Pannm'iia Superior. Prima diplomă
ta.ţii
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militară, descoperită în castrul de Ia Căşei (urmează a fi publicată de D. bac)
atestă unitatea în provincia în anul 154 (I sac 1997) în poziţia ei obişnuită în şirul
cohortelor. O a doua diplomă, descoperJiă în castrul de la GEău (Eck-Piso- Isac 1994,
p. 577-591, vezi în special p. 579-591) at.estă unitatea în provincia chiar in anul
161 şi chiar cam in aceeaşi perioadă.

Presupusa prezenţă a unităţii în armata provinciei Panncmia Superior in anul
161 (cf. Lărincz. Petenyt 1994, p. 200-204) mi se pare deci îndoielnică.
a. nu există nici un motiv să credem că unitat.ea s-a deplasat din Dacia Porolissensis. uin contră atestările în diplome sunt atât de dense în timp iar staţionarea
in provincie asigurată de o continuitat.e de aproape un secol şi jumătate in rliplomele militare şi inscripţll, ca să nu mai vorbim că ţiglele stampilate pot fi datate
fără întrerupere aproape in toate fazele de construcţie succesivă şi de reparaţie n1t>
castrului.
- b. mal degrabă cred că cei doi autori B. Lllrlncz şi S. Petenyi au căzut in
aceeaşi greşală ca şi D. Decev (Decev 1937, p. 1196) confundând cohons I Aelia
GaesatDrum miliaria cu cohors I Aella Caesariensis saglttarta.
AceasU. ultimă unitate militară este atestată în diplomele provinciei Pannonin Superior Intre 133-164 (CIL; XVI, 77 (133), 96 (148) şi 97 (149) purtA.nd numele de Aelia Caesariensls saglttarla
CIL, XVI. 77
(133)

cn•.

XVI .. S)6

CIL, XVI, 97
149)

I Ael(ia) Caes(arlensis) (miliaria) sag(ittaria) prima ln lista t·ohortelor;
de cohortele I Ulp(in) Pannoniornm (miliaria) şi I Thmc(um)
c.R.
I Adia sagit(taria) a dona in lista cohortelor după cohors I Ulp(ia) Pnn n(onirumi şi înainte de C<•hortde XVIII Vol(untnriorwn) c.R., IIII Vo
l(untariorum) c.R. şi I Thrac(uUl) c.R.
I Ael(la) (mlliarla) sagitt(aria) prima ln lista cohortelor urmatl'i dc<'ohortele
1 lJJp(ia) Pannon(iorum) (mlliaria) şi I Thrac(um) c.Rj
urmată

ln frugmentul de diplomă publicat de B. L&incz şi S. Petenyi poziţia unităţii
este exact ca în diplomele din anii 133 şi 149, urmată de I Ulp(ia) Pannon(ioru.m), V. GallrtPcor(um) şi I Thrac(um) respectiv prima în lista unităţilor de infanterit•. Din
păcat.e fragmentul de diplomă ilustrat fn fotografie de autori {L6rincz. Petenyi 1994,
p. 200-201, Taf. XXc) nu permite verificarea literelor 1n mod individual pentru n
putea face precizări in acest sens. Intregirea mi se pare oricum forţată.
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UF.ITUAGE ZUR MILITXRGESCllICllTE VON DACII\ POROLISSENSIS. 5. DIE
COIIORS I AELIA GAESATORUM MILITARIA

(Zusammenfassung)
Ein in Ungarn entdecktes fragmentărischen Militărdiplom, das im .Jahre 161 fftr
die Trup(.}en von Pannonia Superior erlassen und hypothetisch ergănzt wurde.
enthiilt nach der Meinung der Autoren der Ergănzung (Lorincz-Petenyi 1994) unter
den Einheiten auch die cohors I Aclia Gaesatorum. Dieselben Autoren suggerieren
die .-\11\\'C'Sl'nheit der Einheit in dl't' Provinz Pannonia Su1wl"ior auch im .Jahn• 12:'>
(Li>rincz-Petenyi 1994, S. 204, Anmerkung), aufgrund eines anderen noch unveroffentlichten Diplomfragments, das auf jeden Fall nicht in den wissenschaftlichen
Umlauf gelanglc.
Aufgrund der oben erwăhnten Ergănzung nehmen die Autoren an, daB die Einlleit I Aclia Gacsatorum Dacia Poroli<>sensis im Jahre 161 verlieB und nach Pannonia Superior versetzt wurde (Lorincz-Petenyi Hl94, S. 202, Anm. 21 ).
Der Verfasser der vorliegenden Arbeil organisierte alle Daten zur Militărein
heit cohors I Aclia Gacsatorum um und zeigte. daB die Einheit. nachdem sie, wahr<>cheinlich unter Kaiser Hadrianw; (entweder um 118-119, oder um 124 125), nach
Dacia Porolissensis gelangte, nicht mehr woandershin zog und dauernd im Kastell
von Rologa lag (wo der Verfasser langwierige archăolagische Forschungen durchfi.ihrtt>).
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Zur Unterstiitzung dieser Meinung bringt der Verfas~ die Reihe von Milider Jahre 133, 154, 161, •164, die Ziegelstempel, die aus der gesamten
Zei,t von 133 bis 275 n. Chr. stammen und Inschriften aus der ersten Hălfte des III.
Jh.n.Chr, (Gudea 1972),
N. Gudea ist der Ansicht, daB B. Lorincz und S. Pet~nyi die cohors I AeZia
Gaesatorum mit der cohors I Aelia Caesariensis sagittaria miliaria verwechselten.
Die Ietztere erscheint in allen Diplomen aus Pannonia Superior an erster ader
:c:weiter Stelle unter den Infanterietruppen, wie auch im Diplornfragrnent, das die
ungarlschen Autoren veroffentlichen (Lărincz-Petenyi 19.9.J, S. 202).
tărdiplomen

ABIL'EDUNGSVERZ'EICHNIS
Abb. 1. Das Defensivsy,;tcm dcr dakischcn Provinzen. Angezeichnct wird d·2r Ort des Ka~tells
von Dologa mit dc.r Nr. 21
A bb. 2. Kartenskizze der Ortschaft Do!oga mit d·2r Lag:! des Kastclls
Abb. 3. Stempcltypen der cohors I Aelia Gaesatorum
Abb. 4. Waffentypen am d·cm Knstell von Bologa. Statistische uad chronologische 'l'afcl.
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APLICI-DISC ORNAMENTATE CU FIGURA UMANA DIN DACIA
POROUSSENSIS

I. Introducere
I.I. Ce sunt apli.cile-disc ornamentate cu

figură umană;

denumirea

lor

In cadrul categoriei mari de aplici plate (Gudea 1989, p. 623-636),
aplicile-disc ornamentate cu figură umană constituie o grupă specială
(Gudea 1989, p. 630). Piesele din această grupă prezintă o serie de caracteristici comune: a. sunt confecţionate din tablă subţire de bronz prin
presare la cald sau ştanţare la cald; b. în centrul discului a fost realizată o reprezentare antropomorfă mai ales sub formă de cap sau bust;
c. acest motiv central este încadrat într-o ramă formată dintr-o margine
de cele mai multe ori îndoită şi o nervură circulară, ambele de multe
ori argintate: d. pe spatele discului se află un cui de fixare sudat.
In arheologia epocii romane nu s-a găsit încă un nume adecvat pentru aceste piese, care să fie acceptat de toţi cerCEtătorii. G. Ulbert
(Ulbert 1971) le-a numit Bronzeknopfe mit Reliefverzierung; J. Oldenstein (Oldenstein 1976) le numeşte antropomorphe Beschldge; Maria
Kohlert-Nemeth (Kohlert-Ncmeth 1988) le-a botezat
pur şi simplu
Zicrknăpfe. In literatura de specialitate franceză termenul folosit este
acela de cabochon (Feugere 1985). In arheologia rom<înească nu s-a găsit
încă un termen comun. Unii au optat pentru forma aplică-disc ornamentată cu figură umană (Gudea 1989, p. 630), sau „ţintă de bronz cu decor
antropomorf" (Alicu 1983, p. 392, nr. 1), în timp ce alţii folosesc formula
hibridă aplică-cabochon (Disconescu-Opreanu 1987, p. 68; 1987 a). In
prezenta lucrare noi am optat pentru termenul aplică-disc (ornamentată
cu figură umană) socotind că trei elemente esenţiale ale piesei coincid cu
înţelesul termenului: forma piesei, modul de fixare şi reprezentarea.

I 2. Stadiul actual al

cercetărilor

în legătură cu această grupă de

piese

Cea mai mare parte a pieselor din această grupă apărute în Europa
au fost adunate şi sttidiate de G. Ulbert (Ulbert, 1971) şi
apoi, mai recent, de M. Feugere fFeugere 1985). Mai sus amintiţii autori au operat cu un număr de :283 piese. Dintre acestea 200 provin
dintr-un singur mormânt descoperit la Besancon (Franţa), şi 21 de piese
dintr-un mormânt de la Kăloz (Ungaria). Celelalte 71 de piese constituie
descoperiri izolate din diferite alte provincii ale Imperiului Roman, în-

occidentală

7 ·-· Arto Mvui Poroliu·eoais, rol.

XX, 19.%
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cepând cu Britannia }Dână la Dacia. Ele provin din 27 de localităţi, numărul de descoperiri pe localitate nedepăşind 1-2 piese.
G. Ulbert a întocmit o tipologie a pieselor p~ care ·1e-a adunat şi
studiat. El le-a grupat în 17 tipuri. Criteriile după care a creat tipologia
au fost: subiectul reprezentării, stilul de execuţie şi dimensiunile pieselor. M. Feugere a mers mai departe pe aceeaşi cale adăugând încă un
tip şi stabilind variante în interiorul tipurilor. La împărţirea pe tipuri
a pieselor pe care le-am studiat aici vom folosi această din urmă împiirţire tipologică.

T.3. Ce se ştie despre piese din această grupă prove11ind din proi)inciile dacice (sau de pe teritoriul României în general)

Au fost descoperite astfel de piese şi pe teritoriul provinciilor d;~
cice, dar ele nu au intrat în circuitul internaţional. Cele mai multe sunt
cunoscute din Dacia Porolissensis, datorită stadiului mai avansat ;11 cercetărilor la castre şi al publicării de material arheologic. La Porolissum,
între descoperirile vechi, fără loc exact de găsire, se cunosc două piese
(Gudea 1989, p. 629-630, nr. 8-9). Două piese de acest fel au fost filsite şi la Buciumi, dar publicate fără nici un fel de comentariu (Chiri!iiGudea 1972, p. 68, pl. LXIX, 5-6). Alte două piese de acest fel au iost
publicate provenind din casirul de la Gilău (Diaconescu-Opreanu 1987;
p. 67, nr. 68; Diaconescu-Opreanu 1987 a, p. 161, fig. 6/1), dnr ultima
piesă face parte dintr-o altă grupă, reprezentarea fiind incizată şi nu în
relief. l)iese similare din castrele de la Buciumi, Gilău, Porolissum Pomet şi din amfiteatrul de la Porolissum au rămas încă inedite şi vor
face obiectul lucrării de faţă. Din provincia Dacia Apulensis se cunosc
două piese, din grupa studiată aici, descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Aliru 1983, p. 392, nr. l, fig. 1; Alicu-Popa-Bota 1995, p. 674,
nr. 130, fig. 22/130). Şi probabil mai sunt şi alte piese dar nu au Jost
încă publicate.
Nici una din piese nu a fost datată cu exactitate. Dar este evide::::.t
că toate pot fi datate numai după începutul secolului II şi ;1u fost folcsite în secolele II şi III p. Ch.
O piesă similară a fost descoperită la Durostorum (Moesia Inferior),
dar nici ca nu a putut fi bine datată (Elefterescu 1987).

I.4. Originea,

provenienţa şi

utilizarea aplicilor-disc cu

figură umc:;1ă

lncă nu s-a pronunţat nimic în legătură cu originea acestor piese.
Pornind însă de la consensul general al celor doi specialişti C'~lil"e s-;;u
ocupat de ele (G. Ulbert şi M. Feugere) şi care au acceptat că piesele
ar putea reprezenta fie împăraţi, fie programe ale propagandei imperi;ile,
s-ar putea ca originea acestor piese să fie chiar Roma.
Nici în legă,tură cu locul de producţie al acestor piese nu sc ~ !iu
prea multe. M. Feugere (Feugere 1985, p. 119-121) consideră c<1 au
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fo3t fabricate în Gallia, probabil chiar într--<Un atelier de la Besancon.
Dar el se bazează exclusiv pe faptul că la Besancon s-a descoperit un
număr mare de piese şi că aici sunt cunoscute ateliere de prelucrare a
bronzului.
Mai importante însă sunt întrebările legate de destinaţia acestor
piese, de modul în care erau folosite. In raport cu aplicile-disc obişnuite
(adică cu diametrul de două ori mai mare) numărul C('lor decorate cu
fig~iră umană este redus. Atât G. Ulbert cât şi M. Feugere au subliniat
foptul că descoperirile provin mai ales din mediul militar, majoritatea
fiind găsite în castre de pe limes sau aşezările lor civile_ De aici ei au
ajuns la concluzia că piesele ar putea fi în legătură cu „uniforma" militară şi le-au considerat elemente de decor pentru cingula (Ulbert 1971,
p. 290-291; Feugere 1985, p. 121). D. Alicu (Alicu 1983, p. 395) consideră piesa nr. 1 de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa ca „ornamentaţie
de costum'·.
Piese similare (dar nu aplici) se cunosc în cadrul echipamentului militar, fie ca simple pandantive (Ulbert 1971, pl. 3/2, 418, 5/8, 10-12),
îie at<lrnând într-un lănţişor (Alicu 1983, p. 392, nr. 2, fig. 2; KohlertNemeth 1988).

G. Ulbert şi M. Feugere mai văd şi o altă legătură între aceste
aplici-disc decorate cu figură umană şi mediul militar, şi anume iconografia. Figurile reprezentate, afirmau ei, pot să fie efigii imperiale, fie
zeităţi (Victoria, Mars), fie chiar figuri mitologice. Toate ar putec: fi
probe ale propagandei imperiale. Deşi au fost găsite at;:lt în castre dl!)
legiune, cât şi în castre pentru unităţi auxiliare, mai sus menţionaţii
autori consideră că piesele nu puteau fi decoraţii (dona militar;ia). In
schimb M. Feugere sugerează că astfel de piese puteau fi distribu~te
soldaţilor cu diferite ocazii ( Feugere 1985, p. 125). Această ultimă ipotez<l ar putea fi valabilă, dar atunci piesele capătă caracterul unor dona,
fdpL ce ar veni în contradicţie cu negarea acestui caracter chiar de către
autor.
La majoritatea piesQlor publicate de G. Ulbert şi M. Feugere se poate
constata existenţa unui cui de fixare. Dimensiunile acestuia sugerează
că piesele au fost fixate pe un material destul de subţire. Când cuiul
nu a fost îndoit pentru a fixa piesa, caz în care se poate aprecia grosimea părţii pe care a fost fixată, atunci el are la capăt o şaibC:-1 şi capătul este turtit ca urmare a nituirii. Când cuiul se păstrează drept, neîndoit, piesa fie că n-a fost folosită, fie a fost fixată într-un material
în care cuiul a intrat în întregime. Se poate aprecia că materialul în
cc;re au fost fixate a putut fi pânza, pielea sau chiar lemnul. Aplicile
au putut fi fixate prin apăsare (presare), prindere într-un orificiu dinainte fel.cut sau chiar prin batere. In cazul aplicilor găsite în mormântui de la Kaloz, analizele au arătat existenţa pe cuie a unor urme de
lemn. Luând în considerare locul de descoperire, autorul descoperirii a
ajuns la concluzia că etplicile au fost montate pe o lădiţă de lemn sau pe
o banchetă probabil, fixând pe aceasta o tapiserie (K. Szabo, în Alba
Regia, 16, 1978, p. 269-280). M. Feugere (Feugere 1985, p. 129, nota
10) menţiona descoperirea în Gallia CI două aplici prinse una de alta
(sinte în spate). Spaţiul răm01s între ele sugera că au fost fixate pe o
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cutiuţă de lemn sau pe un toc de piele. Piesele acestea provin dintr-o
zonă depărtată de graniţă, de aceea autorul socotea că prezenţa lor acolo
constituie o excepţie de la regulă.
Faptul că puteau fi fixate pe materiale mai subţiri (pânză, piele)
sau mai groase (lemn) nu precizează modul de folosire al lor. Dar oricum

sfera de utilizare este astfel mult crescută. ln aceste cazuri aplicile puteau fi şi elemente de decor, şi simboluri apotropaice pe lângă destinaţia, general acceptată, de formă vizibilă de ataşament faţă de casa
imperială.

J. Oldenstein (Oldenstein 1976, p. 71, nr. 944-946) prezintă câteva
aplici similare, fără a le da dimensiunile şi profilul. In text autorul
menţionează că ele aveau cui de fixare ceea ce încadrează acele piese
în grupa pe care o studiem aici. Cea mai apropiată analogie pentru piesele noastre este o piesă cu reprezentarea unei Gorgone. Autorul afirmă
(Oldenstein 1976, p. 207-208) că piesele acestea nu au avut rol funcţio
nal. El optează pentru rolul lor decorativ şi crede că erau fixate pe păr
ţile din piele ale echipamentului.
J.5. Datarea aplicilor-disc cu

figură umană

Toate aplicile studiate de G. Ulbert şi M. Feugere au fost datate în
secolul I şi cu probabilitate la începutul secolului II (Ulbert 1971, p.
293-294; Feugere 1985, p. 123-125). Această datare rămâne valabilii
numai pentru provinciile apusene a.le Imperiului pentru ;care au studiat şi piesele. Piesele din Pannonia (Sisak şi Szony) au fost datate la
sfârşitul secolului I sau chiar la începutul secolului II p. Ch. (K. Szabo,
în Albia Regia, XV, 1976, p. 193-194). Situaţia acestor piese în provinciile dacice este cu totul alta din punct de vedere al datării. Chiar
piesa de la UTS (Alicu 1983, p. 392, nr. 1) datează deja de 'la începutul
secolului II p.Ch. (108-118). Vezi mai jos.

II. Comentariu arheologic şi istoric în legătură cu aplici.le disc c.:u
figură umană din Dacia Porolissensis
Studiul nostru se referă la un număr de 15 aplici cu figură umanii,
o aplică cu reprezentarea unui personaj uman în picioare şi o apliC"ă cu
reprezentarea de tip Gorgona sau leu.
Aplicile provin din castre (Porolissum-Pomet, Buciumi, Gilău) i;:i
dintr-un amfiteatru militar (Porolissum).
Vom prezenta în cele ce urmează principalele caracteristici comune
ale aplicelor de acest tip din Dacia Porolissensis şi cele din provinciile
vestice şi, în acelaşi timp, şi specificul lor, fie de natură tehnică, fie în
legătură cu reprezentarea, fie în legătură cu datarea mai ales.
a. toate aplicile studiate de noi au fost confecţionate din tabh1 de
bronz subţire, cam 1 mm grosime, prin presare sau ştanţare, probabil
la cald.
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b. forma pieselor este rotundă. Dimensiunile sunt în general mici,
20 mm. Sunt însă şi câteva piese mai mari (nr. 5, 12). Majoritatea pieselor au reprezentarea centrală încadrată în două rame: o
margine de obicei înodită şi o nervură circulară în relief. De multe
ori ambele aceste rame au fost argintate. Majoritatea pieselor s-au: păs
trat fragmentare. In general au fost afectate cele două rame, dar de multe
ori chiar şi figura reprezentată a fost atinsă de coroziune sau distrugere. Fragmentarea s-a produs mai ales din cauza oxidării. Două piese
nu au ramele acestea exterioare (nr. 2, 8). O singură piesă are două nervuri circulare în relief.
nedepăşind

c. în centrul piesei a fost reprezentat de cele mai multe ori (1-14)
un cap de bărbat şi o dată un cap de femeie (15). Intr-un singur caz a
fost reprezentată o persoană în picioare (16). Pe o singură piesă apare
reprezentată o figură de Gorgona (1 7) sau leu.
Capetele de bărbaţi sunt reprezentate fie spre dreapta (8) fie spre
stânga (6). Singura reprezentare f'eminină stă cu faţa spre dreapta (15).
d. pe partea din spate a aplicilor de acest fel se află un cui de fixare. Piesele studiate ne lasă să întrevedem trei modalităţi în care au
fost fixate piesele. Prima este cea în care cuiul a fost înfipt în întregime în materialul pe care ;1 fost fixat. In acest caz el s-a păstrat întreg
sau aproape întreg (1, 9). Cca de a doua este cea în care cuiul a fost
fixat într-un material mai subţire decât lungimea lui, capătul lui fiind
îndoit sau el însuşi fiind în întregime îndoit (11, 15). Cea de a treia modalitate este aceea în care cuiul a fost nituit, capătul lui îngroşându-se
(2, 3, 4, 6, 8). Oricum prezenţa acestor cuie arată încă o dată destinaţia
pieselor (ca podoabe) şi modul de fixare.
II. • Incercarea de încadrare în tipologia existentă este temerară,
dar ni se pare foarte necesară. Urmărind figurile reprezentate pe aceste
aplice se poate crea impresia generală că ele reprezintă efigii imperiale.
Dar în cele mai multe cazuri împăraţii nu pot fi identificaţi aşa ca C'ei
de pe monede, fie pentru că imaginile sunt mai rudimentare, fie pentru
că ştanţarea s-a făcut mai slab. Ca tipuri iconografice însă o atare apropiere se poate face dar cu o cotă de risc deosebit de ridicată. Dealtfel
în tezaurul de la Besancon sunt foarte numeroase tipuri (diferite') de
reprezentări. Aşa încât punctul din descriere unde este trecută tipologia reprezintă doar o încercare de încadrare şi nu o încadrare perfectă.
In chip practic nu s-a putut recunoaşte nici o figură :imperială. Cu
foarte multă indulgenţă am putea admite că piesa nr. 4 ar putea reprezenta unul din împăraţii tineri de la începutul secolului III (Caracalla,
Geta, Elagabalus). Cu aceeaşi indulgenţă s-ar putea ca piesa nr. 13 să
reprezinte unul din împ<iraţii de la sfârşitul secolului I (Domitianus,
Trai<mus). Al. Diaconcsm şi C. Opreanu (Diaconescu-Opreanu 1987, p.
67, nr. 66) susţin di piesa nr. 12 de la Gilău pare a reprezenta pe M.
Aurelius sau pe Lucius Verus. Cu greu însă se poate admite aşa ceva.
Concluzia noastră este c<i piesele din Dacia Porolissensis pe care
le-am prezentat nu seamănă deloc una cu alta, nu ou analogii perfecte
în ce priveşte reprezentarea cu nimic din ceea ce am folosit drept bază
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pentru comparare. Singurele lucruri care sunt comune sub aspectul general, destinaţia şi modul de folosire.
II. • Despre locurile de descoprire şi condiţiile de descoperire se
poate vorbi mai mult. Aşa cum afirmam la început, şi ceea ce se potriveşte cu afirmaţiile celor care s-au ocupat cu astfel de piese, toate au
fost descoprite în castre sau în mediu str<îns legat de acestea (amfiteatru). Este deci evident că piesele aparţin mediului militar.
Dintre piesele descoperite în condiţii stratigrafice bine datate le
vom menţiona numai pe acelea care dateaz{1 sigur dup<'l mijlocul s0colului II şi din secolul III p.Ch. pentru că prin datarea lor ele schimbă
vechea încadrare cronologică şi arată că folosirea acestor piese s-a prelungit cel puţin până la sfârşitul stăpânirii romane în provinciile dacice.
Este vorba de piesele nr. 9, 11, 12, 13, 14, 15, toate ;tlatând după mijlocul secolului II p.Ch., multe clatc'ind chiar din secolul III, tar unele chiar
din perioada de sfârşit a stăpânirii romane.
II. • Despre provenienţa pieselor discutate de noi este foarte puţin
de spus. Putem admite, în principiu, di o parte din ele au fost aduse de
soldaţii cuceritori (deci prima generaţie) şi datează de la sfârşitul secolului I şi au fost folosite p{ină la mijlocul secolului II p.Ch. Din păcate
nu am putut identifica nici una din piesele cu o datare sigură timpurie.
Piesele celelalte, care poartă caracteristicile ce le-am menţionat, deşi
seamănă cu analogiile din Imperiu, au o „trăsătură specifică" a lor. De
aceea ni se pare că ar putea fi imitaţii locale. Calitatea lor de imitaţii
ar explica mai bine de ce nu seam{mă cu piese „tip" cunoscute dej<i.
S-ar putea însă să- intervină ceva care caracterizează cultura materială
a Daciei. Trupele venite în Dacia provin mai ales din provinciile pannonice. Drept urmare o mulţime de produse (ceramici"1, podoabe, arme, etc)
au analogii bune în aceste provincii. Din păcate se cunosc puţine aplicidisc cu figură umană din aceste provindi, iar despre originea lor nu s-a
discutat încă. Până la data când vom avea analogii bune, din zone cu
influenţă sigură asupra Daciei, ne permitem să presupunem că piesele
studiate de noi sunt produse locale, probabil rezultat al activităţii mai
multor ateliere, mai ales din zona limesului de vest.
II. • O încercare de a data mai exact piesele studiate este dificilă.
Ceea ce este sigur e că toate datează după 106 şi nu dep<'işesc data abandonării provinciei. !n acest cadru cele cu loc de descoperire 1>igur, dateaz<.'l după mijlocul secolului II p.Ch. Cele găsite la Porolissum la suprafaţă prin descoperiri întâmplătoare pot data chiar de pc la mijlocul
secolului III p.Ch.
III. Scurte

consideraţii

de

natură istorică

Apliaile-disc ornamentate cu figură umană descoperite in castrele
de pe Pomet-Porolissum, la Buciumi, la Gilău şi în amfiteatrul de la
Porolissum, constituie mai degrabă podoabe obişnuite în mediul militar roman. Ele se purtau foarte probabil, ca şi alte aplici decorate, pe
îmbrăcăminte (probabil pe pieptarul din piele care se purta peste tu-
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nică). Nu credem că constituiau
podoabe speciale sau cu destinaţie
anume. S-ar putea ca în epoca stăpânirii Daciei, destinaţia lor iniţială
să fi fost abandonată chiar. Folosirea lor este atestată pe o durată lungă
de timp, deci probabil şi-au pierdut un eventual caracter selectiv original şi s-au genernlizat, devenind podoat:e „populare".

Repertoriul pieselor
Planşa

I

1. Aplică-disc; din tablă de
păstrează aproape întreagă, doar cu

bronz presată; grosimea l mm; fragm€nt, 1.e
câteva locuri fracturate pe margine; d = 19 mm;
cuiul are vârful rupt; Lp = 5 mm; margine îndoită;
nervură circulară ru
d = 15 mm; urme de argintare; în interiorul nervurii decor: cap de bărbat spre
dreapta; gât scurt puternic; bărbos; coafura reprezentată foarte interesant, cu
şuviţe în formă de frunză; cunună rlin elemente
florale duble, care deasupra
frunţii se ridică; elementele feţei se văd bine: frunte înaltă, nas lung, uşor coroiat; ochiul reprezentat în forma unei proeminenţe circulare ~n relief; gura mică;
se vede o parte din ureche; gâtul este ascuns de volanele gulerulu~; în spate pe
ceafă se văd panglicile cununii; în faţa capului, până la nivelul nasului ramură
cu şase frunze; analogii Ulbert 1971, Abb. 1/3, 9; 5/1, 9, 7; Elefterescu 1987 tip 7 b:
secolul III p.Ch.
·
Porolissum; f.l.d. la suprafaţă în arătură;
MIAZ Inv. C.C. 157/1958
Gudea 1989, p. 629, nr. li, µl. C.C./8
2. Aplică-disc; din tablă de bronz presată; grosimea l mm; fragment, se
păstrează cam două treimi din piesă; lipseşte porţiunea din faţa personajului, cu
fruntea, bărbia; d
18 mm; cui de fixare scurt şi nituit L = 5 mm: nu are
margine, nici nervură circulară; reprezentarea ocupă toată suprafaţa piesei: cap
de bărbat spre dreapta; bărbos; coafura nu se poate descrie; elementele feţei se
văd bine: nasul coroiat, sprâncene lungi, ochii oblici; barbă scurtă; gi\tul este
acoperit de volanele gulerului; in faţă, până la nivelul gurii ramură de (măslin;

=

analogii cf. Ulbert 1971, Abb. 1/3, 9; 5/1, 7, 9; tip 6 a; secolul III p.Ch.
Porolissum; f.l.d. la suprafaţă în arătură;
MIAZ Inv. C.C. 155/1958
Gudea 1989, p. 630, nr. 9, pl. C.C./9
3. Aplică-disc; din tablă de bronz presată; grosime I mm; într<'a~:ă, formă
uşor ovală; bine conservată; d = 17 mm; cui de fixare îndoit !!Î nituit; L = 5 mm;
margilne lată şi inodită; nervură circulară cu d
15 mm; în interiorul nervurii

=

decor: cap de bărbat spre dreapta; imberb; gâtul puternic şi înalt; coafură rodată
prin şuviţe in formă de frunze; cunună realizată din trei !)iruri paralele de proeminenţe rotunde; elementele feţei se văd bine; frunte îngustă; nasul drept şi ascuţit; gura mică, bărbia ascuţită; pe ceafă par a se vedea panglicile cununii; analogii Ulbert 1971, Abb. 116; tip 8 b; secolele II-111 p.Ch.
Porolissum; amfiteatru; secţiunea 2, m. 17-18; a oco 0,50-0,70 m
MIAZ Inv. C.C. 260/1!)83
Inedită
Planşa

II

4. Aplică-disc; clin tablă de bronz pre.~ată; grosimea I '1\ITI; fragment,
mari din margine ~i din nervura circulară lipsesc; d = HI mm; în spate cui
de fixare rupt; Lp = 1; mm; margine îndoită; nervură circulară cu Id = 15 mm:
o altă nervură drculară în interipr cu d = IO mm; toate sunt <irgintate; ~n interiorul ultimei nervuri circulare decor: cap de bărbat ,spre dreapta; imberb ("!);
gâtul scurt; coafura realizată din proem.inenţe mici rotunde şi dese; elemen~ele
feţei se văd bine; frunte îngustă, nas şi gură mici, bărbia mică şi ascuţită; ochiul
părţi
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este redat printr-o proeminenţă
B a;
Porolissum; f.l.d.;
MIAZ f.n.i.

rotundă;

NICOLAB GUDBA

analogii cf. Ulbcrt 1971 Abb. 2/14 tip

Inedită

5. Aplică-disc; din tablă de bronz presată; grOSlimea 1 mm; fragment, mai
mult de jumătate din piesă lipseşte; cu o parte din faţa şi gâtul personajului;
d = 32 mm; margine dreaptă; mai spre interior nervură circulară cu d = 24 mm;
argintate; in interiorul ei decor: cap de bărbat spre dreapta; bărbos (?); gâtul nu
se vede; din elementele feţei se mai văd fruntea îngustă şi bombată şi o parte din
nasul puternic; ochiul este redat printr-o proeminenţă ovală, alungită chiar; coafura realizată din proeminenţe mici, rotunde, foarte dese; pe ceafă se vede nodul
şi capetele unei panglici sau ale unei cununi (care ln.~ă nu se vede); analogii:
cf. Ulbert 1971 Abb. 2./1; tip 3 sau 4; secolul li p.Ch„ prima jumătate.
Buciumi; castru; baraca l - martor - a = 0,80 m
MIAZ Inv. C.C. 396 1972
Inedită
Pla11şa

lll

6. Aplică-di"c; din tablă de bronz presată; grosimea 0,8 mm, fragment; se
pă~trează cca o treime din piesă. fiind afectate mai ales marginea şi nervura circulară; d probabil 1,8 mm; margine îndoită; în inu•riorul ei nervură ci«-culară;
argintate; în interiorul nervurii circulare decor: cap de bărbat spre dreapta; imberb; gât înalt, puternic; coafură redată prin şuviţe ovale, care cad peste frunte
şi ureche; din elementele feţei se păstrează fruntea înaltă şi bombată, na'lul lung
şi foarte ascuţit; gura mică şi bărbia mi.că şi rotundă; ochiul redat printr-o proeminenţă rotundă mare; cuiul de fixare este scurt şi lăţit la capăt prin nituire;

J. = 6 mm; analogii: cf. Ulbert 1971 Abb. 2/10-; tip 8 a; secolul III p.Ch.
Porolissum f.l.d.; la suprafaţă în arătură
MIAZ Inv. C.C. 4/HJ78
Inedită

Aplică-disc; din tablă de bronz presată; f:!rosimea l mm; fragment; se păs
cam două treimi diin piesă; lips~te partea de jos a reprezentării cu gâ!tul;
d = 20 mm; margine Iată şi inkioită; nervură circulară cu d = 1,4 mm; în interiorul ei reprezentarea: cap de bărbat spre dreapta; imberb; coafura reprezentată
prin proeminenţe mari ovale aşezate cam pe rânduri; elementele feţei se văd bine:
fruntea îngustă, nasul drept şi ascuţit; gura mică, bărbia mare şi ascuţită; pe
ceafă se văd parcă o bucată de panglică şi ceva rotund; analogii: cf. Ulbert 1971
Abb. 2/13; tip i; secolele Il-lII p.Ch.
Buciumi: castru; f.I.d.
MIAZ f.n.i.

7.

trează

Inedită

.8. Aplică-disc; din tablă de bronz presată; f:!rosimea 1 mm; fragment; se păs
trează o parte din reprezentare; d fragment = 15 mm; cap de bărbat spre dreapta;
Imberb; din coafură nu se ve'de nimic; pare că are plete (?); din elementele feţei
se văd doar nasul terminat ascuţit, ochiul reprezentat printr-o proeminenţă rotundă, mare şi gura mică şi bărbia mică şi ascuţită; gâtul este acoperit de volanele gulerului; nu are analogii; tip neprecizabil; secolul II p.Ch.
Buciumi; castru; baraca 2 a = O,G0-0,80 m
MIAZ Inv. C.C. 46/1969
Inedit
Planşa

lV

H. Aplică„disc; din tablă de bronz pre.~ată; grosimea 1 mm; fragment; se
păstrează cam două treimi din piesă; lipseşte marginea, nervura circulară şi o
parte din spate a reprezentării; d probabil 20 mm; margine lată şi îndoită u.~or;
nervură circulară cu d = 17 mm; argintate; cui de fixare u.~or îndoit şi tocit !a
capăt; L
~ 6 mm; in interiorul nervurii circulare dPcor: cap de bărbat spre
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stânga; imberb; gâtul înalt şi puternic; elementele feţei se văâ bine: frunte îngustă, bombată; nasul puternic şi drept; gura şi bărbia mici; coafura reprezentată prin proeminenţe ra>tunde rare, aşezate fn şiruri paralele; nu ar fi exclus ca
să reprezinte chiar cununa; analogii: cf_ Ulbert 1971, Abb. 2122; tip 9, mijlocul secolului II - secolul III p.Ch.
Porolissum; amfiteatru; S 4, m. 26, a = 0,53 m = nivelul II
MIAZ Inv. C.C. 47/1985
Inedită

10. Aplică-disc;
păstrează cam două

din tablă de bronz presată; grosimea 1 mm; fragment, ~
treimi din piesă; lipseşte partea din spate a reprezentăbi;
d = 20 mm; cui de fixare rupt sau tocit la capăt; poartă urme de oxid de Jfier;
L = 6)5 mm; marginea îndoită; nervură circulară cm d = 16 mm; argintate; în
interiorul ei decor: cap de bărbat spre stânga; imberb; gâtul scurt şi puternic;
din coafură nu se W.Stinge decât partea de pe ceafă: proeminenţe rotund€ dese;
elementele feţei se văd bine; frunte îngustă şi bombată; nas lung uşor\ coroiat;
gura. mică, bărbia mică şi i'otundă; ochiul redat printr-o proeminenţă ovală; analogii: cf. E:llbert 1971 Abb. 2/22; tipul 9; secolele II--III p.Ch.
Poro!issum; amfiteatru, S 2 din pământul aruncat
MIAZ Inv. C.C. 318/1983
Inedită

lL Aplică>-disc; din tr1blă de broriz presată: grosimea 1 mm; fragment; ~e
păstrează cam două treirr~i din piesă; lipseşte partea de sus a reprezentării cu
porţiunea spre marginea
aferentă; d
16 mm; cui de fixare -îndoit şi rupt
Lp
6,5 mm; margine lată şi îndoită; nervură circulară cu d
12 mm; fn interiorul ei reprezentare: cap de bărbat spre stânga; .iimberb; gâtul înalt şi subţire;
coafura nu apare clar, dar probabil alcătuită ·din proeminenţe rotunde; cunună
din două panglici intre care un rând de proeminenţe rotunde, cele două panglici
se încheie pe ceafă într-un nod şi două capete atârnânde; elementele feţei se văd
bine; frunte ingw;tă; nas drept; gura şi bărbia mici; parcă se vede 'o parte din

=

=

=

ureche; ochiul redat printr-o proeminenţă; analogii: cf. Ulbert 1971, Abb. 2·'23;
tip 9; înainte de 157 p.Ch.
Porolissum; amfiteatru; caseta 2, m. 3 b, a = O,l'iO m
îÎl um~utura din
faza II de construcţie
MIAZ lnv. C.C. 1327/1983

=

Inedită

Planşa

ir

12. Aplică-disc;
păstrează cam două

din tablă de bronz presată; grosimea 1 mm; fragment. se
treimi din piesă; lipseşte partea din spate a reprezentării;
d = 18 mm; cuiul rupt parţial; margine îndoită; nervură circulară cu d = 3,00 cm;
in interiorul ei reprezentarea: cap de bărbat spre stânga; imberb; gâtul lung şi
subţire; coafura reprezentată prin proeminenţe în relief; din elementele feţei se
văd: fruntea înaltă, nasul drept, gura mare, bărbia mare şi ascuţită; fără analogii; tip 9; sfârşitul secolului II - începutul secolului III p.Ch.
Gilău; cas\ru; praetentura, clădirea A, încăperea D, pe podea
MITCN Inv. V 44861
Diaconescu-Opreanu 1987, P- 67, nr. 66, fig. 7/66
13. Aplicărdisc; din tablă de bronz presată; grosimea 1 mm; fragment; marginile piesei afectate in general, iaF pe porţiuni întregi până la figura centrală;
d
1,8 cm; cui îndoit şi probabil nituit la capăt; L
4,5 mm; margine lată şi
dreaptă; nervură circulară cu d = 1,4 m111; în interiorul ei reprezentarea: cap de
bărbat spre stânga; imberb; gâtul scurt, puternic;
coafura simplă ~dată prin
dungi succesive de jos în sus; cunună de lauri, încheiată jos pe ceafă cu nod şi
4'1.ouă panglici atârnate; elementele feţei se văd destul de bine; frunte înaltă, nas
drept; gura şi bărbia mici, ochiul de formă ovală; analogii: cf. Ulbert 1971 Abb.
2/!J.O; tip 3; secolul III p.Ch.
Porolissum; castra Pomet; secţiunea 80
praetorium faza II
MIAZ Inv. C.C. 1024/1983

=

=

=
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Ne.ilustrate

14.

Aplică-disc;

din

tablă

de bronz

presată;

grosimea 1 mm; fragment, se

păstrează cam două treimi din piesă; distrusă este numai marginea pe o porţiune
în faţa reprezentării; d
mm; cuiul îrl,doit mult de-a lungul spatelui piesei;
I.
45 mm; margine lată îndoită; nervură circulară cu d
mm; în interiorul
ei reprezentarea: cap de bărbat spre stânga; bărbos; gâtul scurt şi gros; coafura
reprezentată de bucle mari, care cad peste urechi şi peste ceafă; elementele feţei
se disting bine: frunte îngustă, nas scurt şi drept, gura mică; gâtul ascuns de

= ...

=

= ...

barbă şi

de un guler înalt; nu am găsit analogii; tip 7; secolul III p.Ch.
Porolisswn; castru Pomet; secţiunea 89 fabrica
MIAZ f.n.l; piesă pierdută
1
15. Aplică-disc sau medalion; di,h tablă de bronz presată; grosim~a 1 mm;
întreagă, dar marginile afectate de coroziune; formă ovală L = 4,00 cm; 1 = 3,00 cm;
nu are cui de fixare; probabil se atârna; la mijloc reprezentare feminină spre
dreapta; pe cap poartă un coif attic; sub coif lateral se văd şuviţele jje păr ale
coafurii căzând în trepte; elementele feţei se văd bine: frunte îngustă; nas drept,
scurt, gura şi bărbia mici; gâtul scurt; analogii: Ulbert 19'1, Abb. 7/7; tip nepreci..at; secolul III p.Ch.
Porolissum; castru Pomet; S 89 = clădirea C 4 - fabrica
MIAZ f.n.i.; piesă pierdută
Inedită
Planşa

VI

Aplică-disc;
păstrează jumătatea

din tablă de bronz presată; grosimea l mm; fragment, se
de jos a piesei; d = rn mm; cui îndoit, cu capătul rupt;
Lp = 3,5 mm; margine lată şi îndoită; nervură circulară cu d = 12 mm; în interiorul lui reprezentarea: personaj nud ("?) în picioare într-o barcă (?); corpul întors spre stânga; elementcle feţei nu se disting; mâna dreaptă stă pe lânRă' corp;
mâna stângă ridicată în sus şi îndoită; analogii: cf. Ulbert 1971, Abb. 2/25; tip
13/14; secolul III p.Ch.
Buciumi; castru; baraca 2, m. 30-50/0-10, a = 0,30 m
MIAZ Inv. C.C. 227 /1968
16.

Inedită

din tablă de bronz presată; fragment; o parte din margine
21 mm; suprafaţa piesei es.te dispusă 1n trepte cu înălţimea coborând de la centru spre exterior; cercul central cu d = 1,5 mm constituie prima
treaptă; pe el este reprezentată o figură de leu stilizat sau_J{?rgona; ochii mari,
ovali, tăiaţi la mijloc de câte o incizie; botul marcat de două semicercuri rotunde
aşezate faţă în faţă; gura reprezentată de o tăietură orizontală; totul este încadrat
de un cadru în formă coroiformă din elemente orizontale, care vrea să reprezinte
părul; pe spate cui de fixare uşor îndoit; L = 8 mm; nu am găsit analogii; secolele II-III p.Ch.
Buciumi; castru; S XIII
MIAZ Inv. C.C. 21/1961
17.

afectată;

Aplică-disc;

d =

iSTV AN BAJUSZ -

ABREVIERI

ŞI

NICOLAE GUDEA

BIBLIOGRAFIE

ALICU 1983 D. Alicu, Elemente de echipament militar descoperite la lJlpla '!Yaiana Sarmizegetusa (I) în ActaMN, XX, 1983, p. 391-396.
ALICU - POPA - BOTA 1995 D. Alicu - V. Popa - Em. Bota, Cercetări arheologice la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Campania 1994„
în ActaMN, 32, 1. 1995, p. 665-719.
CHIRILA - GUDEA 1972 Eug. Chirilă - N. Gudea, Castrul roman de la Buciumi, Cluj, 1972.
DIACONESCU - OPREANU 1987 Al. Diaconescu - C. Opreai.u, Bronzuri romane !n castrul da la Gilău, !n SCIV A, 38, 1, 1987, p. 52-70.
DIACONESCU - OPREANU 1987a Al. Diaconescu - C. Opreanu, A n-0te on ro-

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

APLICI-DISC DECORATE CU PICURĂ UMANĂ

107

man military equipment from Romania, in Roman Military t:quipment. The accountrement of War. Proceedings
o! 3r<1 Roman Military Equipment Research Seminar Edited by M. Dawson, B.A.H. IS 336, 1987, p. 157-166.
ELEFTEHESCU 1987 D. Elefterescu, O ţintă cu decor antropomorf de la Durostorum, în Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, 3-4,
1987, p. 103-104.
FEUGERE 1985 M. Feugere, Nouvellli?s observations sur la cabochons. de bronz.es
estampes du cingulum romain, in The production and distribution of Roman military equipment. Proceedings of
the secon Military Equipment research Seminar. B.A.R
IS 275, 1995, p. 117-141.
GUDEA 1989 N. Gudea, Porolissum. Un complex daco>-roman la marginea de
Nord a Imperiului Roman. I. C~rcetări !ii descoperiri arheologice pâna in anul l!l77, Zalău, 1989
ActaMP,
XIII.
GUDEA MSS N. Gudea. Porolis~um. Un complex daco-roman la marginea de
Nord a Imperiului Roman. III. castrul roman de pe vârful dealului Pomet. Monografie arheologică. Mss
KOHLBRT-NEMETH 1988 Maria Kohlert-Nemeth, Zierknopf mit Lunulaanhănger,
in 11 Archiiologische Reihe. Romische Bronzen aus NiddsHedderheim. Goter und Damoi;ien Au'iwahlkatalog, Frankfurt am Main, 1988, P- 71.
OLDENSTEIN 1976 J. Oldenstein, :Zur Ausri.istung romiscber Auxiliar-Einheiten.
Sonderdruck aus BerRGK, 57, 1976.
ULBERT 1971 G. Ulbert, Romische Bronzeknopfe mit Heliefverzierung, în Fundberichtc aus Schwaben, N.F. W. 1971, p. 278-297.

BRONZENKNl1PFE MIT .MENSCHLICIIER RELIEFVERZIERUNG AUS
DACIA POROLISSENSIS
(Zusammenfassung)
Die Verfasser veriHfentlichen 17 Bronzenkni:ipfe mit menschlicher Tielicfverzierung aus Kastellen und Zivilsiedlungen der Auxiliartruppen aus Dacia Porolissensis: Porolissum-Pomet, Buciumi, Gilău. Diese Stilcke weisen eine Reihe
\'on gemeinsamen Zilgen auf: a. sie sind aus gepreBtem Bronzeblech hergestellt;
b. in der Mitte des Stilckes befindct sich eine menschliche Darstellung, meistens
der Kopf, einer mănnlichen Gestalt; c. das zentrale Motiv wird von einem kreisfOrmigem Rippenmuster im Helief umgeben, clas seinerseits von einem gebogenen
Rand begrenzt wird; d. auf cler Ri.ickseite cler Stilcke gibt es Befestigungsnăr.eL
Dle Erforschung ăhnlicher Stilcke in den westeuropăischen Provinzen des
Romischen Reiches rUZbert 1971; Feugere 1985) erwiesen das Vorhandensein von
17 Typen solcher Darstellungen, die alle hauptsăchlich aus dem I. Jh. n. Cl1r.
datieren und dle Grenze dieses Jahrhunderts nur ăuBerst selten tiberschreiten.
Es wurde ebenfalls festgesteJlt, daB solche Stilcke vorwiegend im militărischen
Grenzmilieu auftreten.
Die von den Autoren rk•r vorliegenrlen Arbeit untersuchten 1î Stlicke g!iedern sich perfekt in die aufgestellten typologischen Gruppen ein, obwohl die
Darstellungen nicht vollkommen identisch sind. Die liiBt die Autoren annehmen,
daB die Herstellung der Stiicke an verschiedenen Orten stattfand, nach verschiedenen lliodellen, obwohl es eine gemeinsame Art der Darstellung gibt, obwohl die
Stii.cke dieselbe Bestimmung zu haben scheinen; oder, auch falls das urspriingliche
Model! dasselbe war, fand in der Praxis eine Entfernung von diesem statt.
Aber der bedeutendste Gewinn der Veroffentlichung der Sti.icke aus Dacia
Porolissensis besteht darin, daB sie zeigt, daJ3 das Leben dieser Stticke das I. Jh.
n. Chr. uberschreitet, im II. Jh. fortdauert und sogar auf das III. Jh. ubergreift.
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creştinismului

în Dacia

III. Reinterpretarea simbolului numit „Copacul

după

CREŞTINE

retr<igerea

aureliană.

vieţii''

Nu mai este un secret pentru nimeni, dintre cei interesaţi şi inforce priveşte ~reştinismul nostru vechi (daco-roman), ~ă la ora
fragmentul de vas de la Moigrad cu simboluri şi inscripţii
constituie cea mai importantă descoperire de acest fel de pe
teritoriul fostelor provincii dac·ice, din perioada cutrinsă între 275450 p. Ch.
Cercetarea acestui fragment de vas a străbătut mai multe .foze,
aceasta de faţă fiind, sper, ultima. Voi trece pe scurt în revistă fazele
de cercetare străbătute, prilej cu care voi sublinia şi principalele c<1ş
tiguri din punct de vedere istoric.
1. In anul 1976 primisem din partea conducerii de atunci a Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca al Academiei (de
Ştiinţe Sociale şi Politice!) însărcinarea de a vizita teritoriul arheologic
de la Moigrad (Porolissum) în vederea declanşării de săpături arheologice. Iniţiativa venea de lei Ştefan Pascu, care ajuns director al Institutului mai sus amintit, dorea închiderea unor şantiere arheologice
începute în timpul predecesorului său (C. Daicoviciu) şi deschiderea
altor;1 noi. împreună cu Al. Matei, pc atunci proaspăt angajat al Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău, am efectuat o periegeheză
de mai multe zile la Moigrad, la începutul lunii aprilie. La sfârşitul
perieghezelor am vizitat pe profesorul de istorie de la şcoala din sat,
fost angajat al muzeului mai sus amintit, dl. Ştefan Simoc. Acesta ne-a
arătat şi o mică colecţie arheologică şcolară, alcătuită de el însuşi din
descoperiri la suprafaţă adunate de copii cu ocazia excursiilor pe terittoriul arheologic „Pomet". Acol se afla, între alte numeroase fragmente
ceramice, obiecte şi fragmente ceramice, obiecte şi fragmente de obiecte "din !Jier, bronz, sticlă, etc. şi fragmentul de vas cu care; apoi m-Gm
ocupat atâta timp. L-am văzut, l-am înregistrat ca ceva aparte, ca o descoperire din „primăvara anului trecut" pe Pomet, în arătură, dar în
acel moment nu ma putut descifra nimic din numeroasele „incizii şi
scrijelituri" de pe el. Am mai vizitat această colecţie. şcolară în acelaşi an împreună cu prof. Eugen Chirilii (care urma să devină responsabilul cercetărilor de la Porolissum) şi V. Lucăcel (directorul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău), dar nici dânşii nu au remarcat nimic deosebit în legătură cu fragmentul de vas.
2. In primăvara anului următor (1977) când a devenit sigur faptul
că vom începe săpături arheologice la Moigrad, a trebuit să vizităm
maţi în
actuală
creştine
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din nou teritoriul pentru a fixa locul exact al săpăturilor. Cu această
ocazie am văzut din nou colecţia arheologică de la şcoala din sat şi am
primit de la Şt. Simoc (contra unei chitanţe) fragmentul de vas, cu
scopul de a-l studia.
3. Am dus fragmentul de vas la Cluj-Napoca şi l-am arătat şi prof.
I. I. Russu (pe atunci cel mai bun specialist român în epigrafia latină),
care însă nu m-a putut ajuta cu nimic. Trebuie să menţionez faptul
că în anii 1968-1980 făceam parte din ,colectivul de lucru de la Institutul de Istorie şi Arheologie din Sluj-Napoca, care pregătea volumele de inscripţii latine din România. I. I. Russu, care era un „fanatic" urmăritor şi cititor de inscripţii mi-a trezit interesul pentru această
ştiinţă auxiliară a istorie. Deci am fost nevoit să purced singur la studierea fragmentului de vas, iar în anul următor (1979) am şi reuşit să
dau o lectură inscripţiei din partea interioară a fragmentului de vas şi
să interpretez simbolurile aflate pe aceeaşi parte. Era o combinaţie de
semne (simboluri) şi litere, destul de grosolan executate, în pasta
moale înainte de arderea vasului. La mijloc se afla chrismonul (simbolul criptografic al numelui lui Iisus Christos); de-o parte şi de alta
a chrismonului (in poziţia normală) se aflau: în partea stângă porumbelul (simbol al Sfântului Spirit) şi copacul vieţii (simbol al veşniciei
credinţei); în partea dreaptă pâinile punerii înainte; patrulaterul în
C',are sunt înscrise toate aceste semne are pe două laturi inscripţia
votivă: Ego ... ulus vot(um) p(osui) (Gudea 1979; Gudea 1980; GudrJa Ghiurco 1988, p. 138-140).
4. Reacţiile specialiştilor în creştinism timpuriu au fost pozitive atât
în lucrări apărute în ţară (Barnea 1979, p. 124-125; Dăniiă 1982, p. 738),
cât şi în lucrări apărute în străinătate (Barnea 1985, p. 101, II, 16). Singura excepţie au făcut-o, în cadrul negării totale a continuităţii dacoromane, autoriî volumului I ai scrierii Erdely Tărtenete Budapest,
1986 (cap. III, p. 99-106; cu notele de la vol. III, p. 562-565). Acolo
fragmentul ceramic de la Moigrad a fost prezentat ca un fals modern,
iar autorul (adică N. Gudea) un falsificator abil. Ca să întregească acest
tablou, eram declarat falsificator al tuturor descoperirilor creştine din
Homânia (! ! !), indiferent de data la care au fost găsite, unele cu mult
înainte de apariţia mea pe lume! Este un mare noroc faptul că ia.cest
fragment aparţinea unui vas de lut şi nu a fost o piesă din metal (bronz,
argint sau chiar aur). Căci piesa de bronz de la Biertan a fost considerată „odor", ca să se poată spune că a fost furată de Goţi pentru valoarea ei! Cum fragmentul de vas de la Moigrad era din lut, nu a mai putut
fi tratat ca „odor", aşa că a devenit brusc fals.
5. După 1978 datele în legătură cu fragmentul au intrat în circuitul
ştiinţific, fără a le aduce completări sau revizuiri importante interpretării date. Diferitele propuneri făcute pentru a se citi VIVS ca parte finală a numelui (deja cunoscut) Zenobius, în loc de Paulus (Dănilă 1980,
p. 738) sau încercarea de a citi pe rama exterioară cuvântul capitlum
(Barnea 1985, p. 101) nu au dus la nici un fel de rezultate, căci erau
fără obiect. Personal, prin anul 1986 lucrând la cartea despre creştinis
mul primitiv (Gudea-Ghiu.rco, 1988) scriam următoarele (Gudea 1988.
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p. 139-140) în legătură cu semnele şi literele de pe partea exterioară
a fragmentului de vas: „semnificaţia şi sensul acestor semne sau litere nu au fost încă lămurite" ... „pe dunga inelului de sprijin au fost
incizate următoarele litere şi semne, de la dreapta spre stânga: litera I
- semnul crucii - cuvântul votum - o ramură de brad (?) cu braţe
cruciforme. Nu ar fi exclus să fie o combinaţie care să dea un text terminat în vorum posui".
6. In anul 1988 ca invitat al Institutului Romano-German din Mainz
(Romisch-Germanisches Zentralmuseum), în biblioteca dotată în chip
excepţional, prin cercetări şi discuţii cu unii colegi germani am reuşit
să găsesc o soluţie şi pentru „inscripţia" de pe partea exterioară fJ. vasului (Gudea 1993). Am stabilit că: a. inscripţia de pe fundul vasului
este o aclamaţie creştină obişnuită, elaborată în stilul tipic al secolului
IV p.Ch. cu textul VIVATIS IN DEO; b. inscripţia de pe inelul de sprijin a vasului a fost elaborată criptografic (tot în stilul obişnuit în epoca
mai sus amintită) şi poate fi citită IN (Christum) UNUM (victoria). Incă
nu au apărut reacţii cu privire la această lectură în literatura de specialitate.
7. Dar între timp eu am ajuns şi la o ultimă fază a cercetării elementelor simbolistice şi epigrafice de pe acest fragment, făc<înd, cred
eu, încă un pas înainte, în cunoaşterea lui.
In partea stfmgă, jos, a cercului care încadrc<Jză monograma criptografică a numelui lui Iisus Christos, se află dou<i reprezentări tipice
creştinismului timpuriu şi anume Copacul Vieţii şi Porumbelul (Sfântul
Spirit). Fig. 111. Subiectul cercetărilor noastre finale a fost reprezentarea
numită „Copacul vieţii". Incă în anul 1979 remarcasem că „ramurile
principale ale copacului au şi clemente secundare" (Gudea 1979, p. 257).
l'ig. 112.
Reprezentarea rămâne în esenţă un copac, simbol cunoscut al creş
tinismului timpuriu (Gudea 1988, p. 79) care, cu foarte mici diferenţe
este reprezentat în pictură parietală (catacombe), în reprezentări imprimate sau zgâriate pe diverse obiecte din piatră, lut sau metal. Examinând cu atenţie ceea ce am numit anterior „elemente de detaliu secundare" am stabilit o nouă posibilitate de lectură pe care o propun aici ca
soluţie. Pentru caracterul literelor voi apela direct la analogiile de formă
sau tip de literă pe care le-am adunat în textul anterior despre fragmentul de vas (Gudea 1993).
Dacă aşezăm vasul în aşa fel încât copacul vieţii să stea în poziţia
„normală" a unui copac (Fig. 112), pe extremele ramurilor de bază ale
Copacului Vieţii" poate fi citită următoarea inscripţie:
pe partea stângă: VTE (re); V+ T în ligatură
pe partea dreaptă: FEL (ix); litteris inversis
Să facem acum o analiză a literelor în ordinea tn care a fost pîezentată inscripţia, cu scopul de a verifica măsura în care ele se încadrează în scrisul general al epocii:
U - litera U; formă simplă, obişnuită în scrierea cursivă, cu baza
rotunjită; uşor defo:mlată; a fost incizată printr-un singur tras şi în ligatură cu litera T; analogii Le Blant 1898; cf. Gudea 1993, p. 171, Fig. 9.
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T - litera T; form<'i simplă, obişnuită; executat[1 din două trasuri:
a. partea de sus a literei în ligatură cu litera U; partea de jos a literei
- hasta verticală - din alt tras; analogii Le Blant 1898; cf. Gudea 1993,
p. 171, Fig. 9.
E - litera E; form<l mai rar întâlnită, dar nu neobişnuită; linie
curbă, aşezat<l vertic<1l şi o hastă transversală (sau chiar uşor ~nclin;ită
la mijloc; realizată din două trasuri: unul pentru corpul lite:rei; celăh1lt
pentru hasta transversală; analogii Le Blant 1898 cf. Gudea 1993, p. 167,
Fig. 5; litera, în această formă, se află şi în inscripţia criptografică de
·
pe partea interioar[1 a vasului (Gudea 1993, p. 154).
F - litera F; din două trasuri; formă comună în epocă; ductul c-unoscut: linie verticală îndoită şi subţiată la un capăt; la mijloc hastă
scurtă transversală; analogii Le Blant 1898, cf. Gudea 1993, p. 168, fig. 6.
E - litera E; formă mai puţin obişnuită; din trei trasuri; hastă verticală care depăşeşte hasta verticulă, dând aspect de litera T; hastă verticală; la capătul ei hastă scurtă transversală; lipseşte hasta transversală
de la mijloc; are analogii: Le Blant 1898, cf. Gudea 1993, p. 167, fig. 5.
L - litera L; formă obişnuită; din două trasuri, dar s-ar putea s<1
fi fost ui:i. singur tras; apare sub forma unei haste verticale simple, îndoită la capăt; analogii Le Blant 1898 cf. Gudea 1993, p. 167, fig. 7.
Determinarea aceasta a literelor după Le Blant (Le Blant 1898) :im
verificat-o încă odată după cataloage de litere pe epoci, din manualele
cunoscute de paleografie (Hii.bner 1885; Mallon 1952), găsind şi acolo
analogii bune. Se poate spune deci că şi aceste litere se înscriu în tabloul general al literelor din scrierea latină cursivă din secolul IV p.Ch.
Cu aceasta se pot, credem, considera ca rezolvate principalele probleme pe care le-a pu~ fragmentul de vas de l;a Moigrad şi eercetC1rea
lui poate fi privită ca încheiată. Nimic însă nu este exclus.
La capătul acestei îndelungate perioade de studiu <Jsupra fragmc:-,tului de vas de la Moigrad, la capătul a trei studii, consider neccsm sa
rezum pc scurt importanţa acestui fragment de vas:
a. din punct de vedere arheologic: 1. vasul a fost găsit în arătură,
la suprafaţă, pe teritoriul castrului. Consider că informaţia primitcl de
la „descoperitor" a fost şi a rămas exactă. !n anii aceia castrul era arat
(mai ales porţiunea sa din interior), iar alte terenuri arate se aflau atunci
foarte departe de „Pomet" (respectiv de vârful dealului - acolo unde
este castrul); 2. dupll aspect, calitatea şi culoarea pastei fragmentul de
vas a făcut parte dintr-un set de vase de lux locale, cu decor imprimai (numit de noi TSP =terra sigillata porolissensis); forma în care po;:ite
fi înscris vasul reconstituit grafic este strachina de dimensiuni mici, cu
un singur registru, buza înaltă şi răsfrântă (cf. Gudea 1980, p. 118-120).
b. din punct de vedere al continuităţii daco-romane: 1. existenţa
unui vas de tip TSP (cu decor imprimat), care poate fi datat după mijlocul secolului IV p.Ch. (pe baza simbolisticii creştine, a scrisului latinesc de epocă) indică pe de-o parte continuarea producerii acestul tip
de vase, deci funcţionarea atelierelor ceramice locale~ pe de altă parte
indică funcţionarea aşezării ca centru de producţie; 2. producătorii acestui tip .de vase au fost desigur daco-romanii; numai ei aveau foliei tra~
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diţia producţiei; numai ei ştiau scrie latineşte; numai ei vorbeau limba
latină; şi probabil tot numai ei erau creştinii cu lungă tradiţie; 3. aceşti
daco-romani au rămas în legături foarte strânse cu Imperiul Roman.
Acest lucru e dovedit în acest caz (în afară de celelalte domenii ale vieţii romane târzii) de cunoaşterea unor variante „imperiale" ale scrisului roman târziu; cunoaşterea unor subtilităţi ale scrisului latin târziu
(scrierea inversă, criptogramele, etc); cunoaşterea perfectă a simbolisticii
creştine „la modă".

c. din punct de vedere al creştinismului timpuriu: 1. cuprinde elemente tipice ale simbolisticii creştine din secolul IV p.Ch.: chrismonul,
reprezentarea Sfântului Spirit sub formă de porumbel, reprezentarea
Copacului Vieţii, reprezentarea pâinilor sacre; 2. cuprinde patru formule tipice epocii (de după mijlocul secolului IV) ... vorum posui; in
<leo vivas; in Christum unum victoria; utere felix; toate sunt prinosuri
de laudă aduse lui Dumnezeu.
d. din punct de vedere al epigrafiei paleocreştine: 1. literele folosite sunt cele caracteristice epocii; ele confirmă răspândirea unui anumit
tip de scris pe o arie largă locuită de populaţia latinofonă; 2. prezenţa
;icestui tip de scris la Porolissum înscrie aşezarea în aria scrisului .latin
t<1rziu; 3. prezenţa prescurtărilor tipice şi folosirea lor în condiţii specifice sugerează în plus practicarea curentă a scrisului latin târziu; 4.
folosirea unor formule criptografice (de exemplu in Christum unum victoria) realizate din combinaţii de litere şi simboluri tipice epocii confirmă folosirea curentă a unui scris latin târziu înscris în aria lui de
bază.

Toate acestea împreună dovedesc ceva foarte important
le-nm mai spus) care trebuie în mod necesar repetat:

(şi

deşi

1. După retragerea impusă de Aurelianus (275 p.Ch) la Porolissum
a rămas în continuare în „f?Incţie" un oraş roman; puternic centru comercial, cu legături atât spre provinciile dalmato-moeso-pannonice cât
-şi spre barbaricum; există numeroase dovezi care arată supravieţuirea
acestui oraş (construcţii, ateliere, materiale arheologice diferite).
2.

incă

din secolul II, dar mai ales din secolul III p.Ch. la Porolissum
dovezi arheologice care atestă existenţa unei comunităţi creş
tine; dovezile acestea sunt numeroase şi răspândite atât în mediul militar cât şi in aşezarea civilă şi oraş; alături de comunitatea creştină
propriu-zisă, funcţionează, după toate probabilităţile şi o mică grupare
de creştini eretici (gnostici).
e:xistă

3. După 275 p.Ch. atât aşezarea prin legăturile ei economice tradiţionale, cât şi comunitatea creştină legată de ierarhia ei au păstrat legăturile cu Imperiul într-o combinaţie interesantă de relaţii intre viaţa
economică şi viaţa religioasă creştină. Toate aceste dovezi, atât cele
arheologice propriu-zise (daco-romane) cât şi cele creştine (daco-romane)
constituie de fapt dovezi complexe ale populaţiei daco-romane, care a
.continuat să trăiască, să locuiască şi să producă mai departe atât produsele tradiţionale (roman.e pr~vinciale) cât şi produse noi, adoptate prin
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relaţiile

cu Imperiul Roman tMziu. De aceea viaţa materială a acestei
fie tipic romană, cu toate caracteristicile ei.

populaţii continuă să

4. Comunitatea uceasta daco-romană a trecut probabil în intregime
la religia creştină la începutul secolului IV p.Ch. Existenţa templului
roman transformat - aşa cum se crede acum - în basilica creştină,
prezenţa numeroaselor dovezi arheologice creştine databile în secolele
IV-VI p.Ch. susţine o atare ipoteză. Mai mult cunoaşterea unor ;~
pecte subtile ale scrisului latin tc'irziu, ale simbolisticii creştine romane
târzii, cunoaşterea unor formule creştine tipice epocii postniceene (325)
arată pe de-o parte buna organizare şi tăria comunităţii, iar pe
altă
parte integrarea ei str<:1nsă cu Biserica din Imperiu, cu toate fluctuaţiile prin care trece reorganizarea ei după 313 p.Ch.
5. Situaţia care apare acum în legătură cu continuitatea daco-romană de la Porolissum, cu comunitatea creştină romc'mă tclrzie de la Porolissum confirmă în întregime ipotezele emise de E. Chirilă - N. Gudca
(Chirilă-Gudea 1982, p. 134-135) şi respectiv de K. Horedt (Horedt 1982,
p. 163-171) pentru secolele IV şi V-VI p.Ch în Dacia Porolissensis.
Prin prisma situaţiei cunoscute acum la Porolissum, mre desigur
va putea fi extinsă şi la alte aşezări daco-romane după descoperiri similare vor trebui reanalizate toate materialele romane târzii şi reluate
toate ipotezele privind situaţia provinciilor dacice după anul 275 p.Ch.
Cea mai importantă categorie a materialului arheologic roman care
trebuie analizată, singura ccire vn putea da, după părerea noastră, soluţii bune şi clare pentru problema continuităţii răm<1ne ceramica şi 1n
special vasele de uz comun. Dacă continuarea producerii vaselor de tip.
roman va putea fi demonstrată masiv, dacă practicile legate de inscripţionarea unor vase (tipic romane) vor putea fi dovedite, dacă vor pu1ea
fi stabilite anumite criterii de sepcirare cronologice atunci problema continuităţii de viaţă, locuire şi producţie va fi definitiv rezolvată.
Lucrarea de faţă reprezintă partea finală a unor cercetări de lungii
durată şi foarte dificile prin detaliile pe care le-au impus datele oferite
de simbolistica şi epigrafia latină tcîrzie, respectiv creştină.
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DAS GEFASS MIT CHRISTLICHER INSCRIFT AUS MOIGRAD.
DEITR?\.GE ZUU GESCIUCIITE DES CIIRISTENTUMS IN DAKIEN NACII
AURELIANS ABZUG

III. Die Umd.eutung des „Baum des Lebens" genannten Symbols
(Zusammenfassung)
Hl7G, wiihrend eines Ausflugcs, fanden Schiller aus Moigrad auf dem Crl!biet
de'< Phemaligen romischen Kastells auf dem Hiigel Pomet, in der frischen Ackerfurche, zahlreiche keramische Fragmente, von denen viele von Gefil.Ben stammten,
Mi.inzen, ganze und beschădigte Gegenstilnde aus Eisen und Bronze. Darunter
befand sich das Bruchstiick eines Gefăl3es (der untere Tei! mit dem Boden), auf
ctem zahlt-eiche Zeichen und Buchstaben auf beiden Seiten vor rlem Brennen eingeritzt worden waren.

I. l!l79 gelang es dem Verfasser, eine T.esung fiir die Inschrift zu bieten und
ct;c Deulung einiger Zeichen auf dem unteren Teil des Gefi!Bes zu HisQn. In der
Md!L'. in einem Kreis, stand das Chrismon; în einem Viereck, das auch den Kreis
umfaOte, standen der „Baum des Lebens'', die Taube (der Heilige Gei31) und die
Opferbrote; auOerhalb des Vierecks
stand die Inschrift ego .... ulus vot(um)
p(osui) (Gudea 1979; Gudea 1980).

2. 19!13 bot derselbe Verfasser eine Lihung fiir die Zeichen unct Buchstaben
auf der Aul3enseite des GefăBbodens. Im Kreis. den der eigentliche Boden bildet,
befand sich die Inschrift: vivatis in Dc>o; auf dem Stli\zring des Bodens stand die
kryptische Formei: in + (Christum) unum (victoria) (Guctea 1993).
3. l!J!J5 gelang es dem Verfasser, eine Losunll' fiir ctie Deutung einiger merkwi.irdiger Zeichen zu geben, die Verliingerungen der Zweige des Syrnbols bilden,
<len man ,,Baum des Lebens" nennt. An den Enden cter vier Zweill'e an der linken
Seitc des Baumes (von vorne gesehen) stehen die Buchstaben VTE (re); V + T
in Li!l'atur; rechts vom Raum, an den Enden der drei Zweill'e, stehen die Buchstabcn FEL (ix); litteris inversis. Zur Hcihe von christlichen Sakralformeln. die
bislwr auf dem GefăOfragment ictentifiziert wurden, tritt also noch eine hinzu:
utere felix.
Da er der Ansicht ist, mit ctieser „Entcteckung'· sei die Untersuchunll' de~
GefăfHragmentes von Moigrad erschopft, gelangt der Verfasser zu einigen Schluflfolgerungen beziiglich der Bedeutung dieser „Entdeckunll'" fi:Jr die Geschichte der
7.ait nach dem Abzug cter Hi.irner aus den dakischen Prov:inzen (275 n.Chr.), bzw.
fl11· das dako-romische Christentum.
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a. Das GefăBfragment wurde an der Oberfl!iche gefunden, in der friiSchcn
Acketfurche, auf dem Gebiet des rCimischen Kastells auf dem Hi.igel Pomet. Die
Entdeckung an der Oberfliiche suggedert eine spăte Datierung.
b. Das Fragment stammt von einer kleinen Schilssel mit ringf6rmigem Boden,
aus der Gruppe der in Porolissum hergestel!ten Luxusgef!IJ3e (TSP).
c. Auf dem fragment befinden sich christliche Symbole (chrismon, naum des
Lebens, Taube, Opferbrote, Kreuz,
Olivenzweig) und Inschriften (ego .... ulu~
vot(um) p(osui), ut(ere) fel(ix) unei kryptische Formeln (in + (Christum) unum
(victoria)), die, jede einzeln, durch ihren Typ, und alle zusammen oder zu ZWC'it
assoziiert, nur nach der Mit/te des IV. Jh. n. Chr. datiert werden konnen.
d. Das Aussehen der Schrift, die in den lnschriften verwendeten Buchstabf'ntypen, die Abkiirzungen, die geheimen Formeln, die eigentlichen Formulierunpen
stammen aus derselben Zeit.
e. Diese vielfăltige Assoziierung von Symbolen und lnschriften (iiblich in
der spiitlate!nischen christl!chen Welt im Westen des Romischen Reiches) uezeuJ;t
das sichere Vorhandensein im gewesenen Dacia Porollssensis, in Porolissum, einer
starken christlichen lateinischsprechenden Gemeinschaft, die der spii.trl:imischen
Schreibweise kundig war.
f. Die sp!ite dako-rCimische Gemeinschaft ist die natilrliche Fortsetzung einer
frilhchristiichen Gemeinde, die in der Zeit der Provinz (II. - 111. Jh. n. Chr.) durch
zah!reiche christliche oder ketzerische Kleinfunde bezeugt ist. Es ist samit nnturlich anzunehmen, daB der ChristianisierungsprozeB w!chtige Fortschritte much1.c:
und daJ3 im IV. Jh. die gesamte BevCilkerung von Porol!ssum chr.istlich i'st.
g. Die.~e dako-romische Bevolkerun(( von Porolissum unterhielt enge Bezichungen zum Homischen Reich, wobei die Hichtung dieser Beziehuniren ciie l<itC'inkichen Provinzen im Siidwesten (Moesia Prima, Pannonia Secunda, Savia, Dalmatia, Norditalien) sind. Von dort kommen weiterhin nach Porolissum zahlreiche
Munzen, BronzegegensUinde, Schmucksachen. Aus dieser R!chtung kamen auch
die christlichen
Gegenstii.nde oder
Tatigkeitsformen in lateinlscher Sprachc
(Sprache, Schrift. Messe usw.).
h. Diese dako-romische Bevolkerung fi.ihrte auch die Traditionen cler riimischen wirtschaftlichen Tătigk:eiten weiter. Die Benutzung filr ciie Beinschriftu11g
eines lokalen Luxusgefiiiles suggeriert, da/3 diese GefăBe auch weiterhin n.:rgestellt wurclen.
i. Die christliche dako-rCimische Gemeinschaft von Porolissum hatlte sehr cn~:c
Beziehungen zur lateinischsprachigen
Kirche,
wnhrscheinlich auch romhchen
Ritus'. Die auJ3erordentlichen Analogien Z\dschen der Schri!t von Porolissum und
jener aw; den oben genannten Gegenden kl>nnen nicht anders erklărt werrlf n:
ebenso bestimmte Schreibdetails und kryptische Formeln; cile Kenntnis po~tni
kliischer christlicher Formeln bliebe auch erklărungslos. Alles zusammen suggeriert
(und erklărt) eine kanonische Unterordnung der hiesigen Gemeinschaft unter cin
lateinisches Bistum aus der Gegend Sliclpannoniens oder Dalmatiens.
j. Wie sehr sich diese Gemeinsclrnft von Porolissum entwickelt hat und
somit insgesamt die christliche Kirche lateinischer Sprache in den gewe~ent'n
dakischen Provinzen -, wircl auch von anderen zeitgenossischen Entcleckun!!en
erwiesen (einP Basilika in einem gewesenen Tempel, andere Gefăl3e mit Inschriften.
filr die christliche Welt typische Bronzegefăl3e usw.).
SchluOfolgerncl zeigt cler Verfasser, da/3 das Gef!IBbruchstilck von Moigrad
jetzt die bcdeutt>ndste Entdeckung chri,tlichen Charakter~ Î!l nachaureli:rni,c!""•<T
Zeit in den g'CWt'senen dakischen Provinzen darstellt.
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lttscripţiik ~i :;uauck d,· pe partea cxl<ricar:i a frag111c·11iului de va' <le la .).foigracl. nese11
'.!. ile:;en detaliat al ,,Copacului \"ic:ţii"'. l.itcrlk· iuscripţili <·reştiu~ târzii sun1 marcate prin ingn,şaa:ra couturului lor

Fir:. 7. I.
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UN MORMANT DIN EPOCA TARZIE A MIGRAŢIIWR LA SACUIENI
Comuna Săcuieni, situată 1n nordul judeţului Bihor, este cunosc11U1
în literatura arheologică prin mai multe vestigii aparţinând neolitiC'lllui,
epocii bronzului, a fierului şi epocii migraţiilor.
Descoperirea prezentată în rândurile de faţă a fost făcută in partea
de sud a comunei, în apropierea drumului naţional Oradea-Satu Mare,
pe aşa-numitul Dâmb Vereş, în toamna anului 1983. Datorită surpării
malului au ieşit la iveală oase umane şi de cal. Cercetările ulterioare au
stabilit că este vorba despre un mormânt şi că materialele descoperite,
împreună cu cele găsite anterior de asemenea in mod întâmplător -,
păstrate în patrimoniul Colecţiei muzeale de istorie din Săcuieni, sunt
specifice unui cimitir din epoca târzie a migraţiilor. Datorită construirii
pivniţelor, mormintele au fost distruse, iar majoritatea materialelor s-a
pierdut. S-ar putea ca şi pe cealaltă parte a dâmbului să existe mai
multe morminte din ace~stă epocă (fig. 1).
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Fig. Z. l'Jannl mormantului

Mormântul a fost săpat în argilă, la o adâncime de 1,85 m. Fundul mormântului şi obiectele au fost acoperite cu un humus alb, provenit din descompunerea
unor materiale organice. Orientarea mormântului s-a stabilit după dispunerea gropii ~i a oaselor, fiind în direcţia NlE-SV, cu capul spre SV. Mormântul a fost
parţial prădat înaintea descoperirii. Cu ajutorul profilului s-a stabilit că exista o
porţiune săpată lateral in peretele mormântului.
In stânga defunctului fu~e~e a5ezat calul, culcat pe dreapta ~i puţin chircit,
cu piesele de harna~ament care s-au mai păstrat. J .ăţimea gropii mormântului este
de 1,40-1,50 m, lungimea ei neputând fi stabilită precis datorită surpării malului (fig. i 1.
l1wcnlarul mnrmdntului

1. Intre oasele craniului ~i ale bazinului, în stânga coloanei vertebrale parţial

distrusă -, în zona !)alelor s-au gă8it clementele unei garnituri de bronz
pentru centură:
- Pandantiv ajurat cu motive Iîtomorfe simetrice, asemănătoare unei palmete. în partea superioară păstrându-se - clar vizibilă - împletitura unei ţesă
turi. Pe partea inferioară se văct urmele cuielor cu care a fost fixat pe centură
(pl. l 1; L totală = 48 mm; 1 = :w mm; 1 părţii flexibile = 20 mm; Gr. = :l mm).
- Pandantiv asemănător cu primul, lipsindu-i însă partPa superioară şi
împodobit mai modest, doar cu un ornament ce reprezintă lujere (pi. fi5J.
- Limbă de centură ajurată, turnată din bronz şi decorată cu un motiv în
formă de „S", alături de motive fitomorfe. I ,hnba a fost fixată pe centură cu ajutorul unei plăcuţe de aramă nituită (pl. 1/2; L
:l5 mm; 1 = 25 mm; Gr. =

3 n1rn).

- Două aplici turnate din bronz, in formă de potcoavă, diferit ornamentate:
prima (pi. 1/3) cu incizii, a doua {pl. l/4J cu cerculeţe excizate. in formă ele co-
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1ier '(pl. 1/3: D = 22 ;mm; l = 15 mm; GT. = 2 mm; pZ. I/4: D = 24 mm;
l = 25 mm; Gr. = 2 mm). Aplicile au fost fixate pe mijlocul curelei şi la capete
prin nituire.
- Două tipuri de aplici lucrate din tablă de bronz, prin presare, impodobind
cureluşele-franjuri ale centurii şi constând din 4, respectiv 3 bucăţi. Primul tip
(pl. 118) este alcătuit din plăcuţe subţiri, pătrate, decorate cu un chenar bombat.
în interiorul acestuia un umbo, înconjurat de motive excizate, în formă de colier
(dimensiuni: 15 X 15 mm). Celălalt tip (pl. 1/7), format din plăcuţe subţiri, l'll
nodozităţi, a fost fixat de curea prin cuie lipite sub aceste nodozităţi (dimensiuni;
14 X IO mm).
2. Dintre podoabele vestimentare s-au mai păstrat:
- Doi nasturi de formă poligonală, cu 7, respectiv B laturi. Primul de formă
regulată (pl. 1/11), al doilea alungit prin deformare (pl. 1/9). Au fost confecţionaţi
dintr-o placă subţire de bronz, prin presare. Nasturii au putut fi fixaţi pe haâne
prin găurile
părţii
proeminente (pl. I/11: D = 20 mm; I = 9 mm; pl. lf!J:
D = 25 X 15 mm; I = 9 mm).
- Fibulă (?) din bronz aurit (pl. 1/6), semibombată, având în mijloc şi pc
cele două capete câte trei crestături reliefa.te transversal. Partea inferioară este
fără urme de fixare (L = 50 mm; I = 4 mm; I = 3 mm).
3. Dintre accesoriile defunctului s-au mai păstrat:
- Lama unui cuţit din fier,
puternic oxidată (pl. 11/6; L = 134 mm:
l = 13 mm).
- Fusaiolă din lut, de culoare roşcată, cu gaura puţin excentrică (pl. J1 /3:
D = 28 mm; Gr. == 20 mm).
- Fragment din gura unui vas de lut. cu buza răsfrântă în extl'rior, acoperită pe ambele feţe cu o placă
subţire din bronz, !fixată pe vas prin nituire
(pi. Jl/8).

din bronz, arcuită, folosită probabil pentru repararea vasului aminsus, \deoarece este prevăzuhi cu nişte cuie din bronz, printre care se văd
pastei din lut, asemănătoare celei din care a fost confecţionat vasul (pi.
b; dimensiuni: L = 75 mm; l = 15 mm).
stânga defunctului, in apropierea scheletului de cal s-au descoperit urmă
piese:
Rozete confecţionate dintr-o lamă de bronz presată, una întreagă şi una
fragmentară (pl. 1/10, 12), ornamentate cu proeminenţe concentr.ice, în formă ele
colier. Discul a putut fi prins pe harnaşament cu ajutorul a doUă perechi de ţ?"ăuri
dispuse pe marginile opuse ale umboului (L laturii întregi = 48 mm; L Jat.urii
fragmentare = 40 mm).
Din şa s-au păstrat doar câteva elemente de legătură ~i de ornament, rnnfecţionate din fier, toate foarte puternic oxidate:
- Bandă de legătură dublă, cu benzile paralele (distanţa dintre ele = 15 mm).
Cele două benzi sunt confecţionate din plăci de fier forjat, cu capetele rotunjite
(pl. 11/1); sunt prinse intre ele cu două cuie. Pe una dintre ele se văd capetele rotunjite ale cuielor, iar pe cealaltă urmele de nituire; intre ele sunt vizibile fibre
lemnoase. Dilmensiuni: L = 65 mm; 1 = 15 mm; Gr. = 3 mm.
- Fragmentele unei benzi puţin arcuită (pl. IJ/7); ln mijlocul rupturii cu o
gaură, la un capăt cu urmele nituirii (L = 125 mm; 1 = 18 mm; Gr. = 3 mm).
- Disc lamelar, puternic oxidat (pl. II/9), pe margini - din 2 !n 2 cm cu urmele a 10 cuie care au servit la :flixare. Pe partea superioară aµar urme imprimate din ţesătura învelişului şeii (D = 75 mm; Gr. = 2 mm).
tit mai
urmele
n·10 a,
ln
toarele
-

Plăcuţă

Datorită <leranj<irii mormimtului, structura şeii nu se poate reconstitui. Deşi mormântul a fost în parte prădat şi materialele r<'imcise ;1u
fost deranjate, putem deduce faptul c<I este mormfmtul unui căl[ireţ, inmorm;întat nu prea obişnuit, întruc[1t cadavrul calului a fost aşezat
într-o groapă săpat<.1 lateral în peretele mormi'mtului.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ZOLTAN NANASI -

128

IULIA WIUU!LM

ln materialele cimitirelor contemporane cunoscute pe teritoriul ţării
noastre nu găsim analogii, în afara câtorva elemente ornamentale aproximativ asemănătoarei.
Pentru datarea cât mai exactă a inventarului funerar am utilizat
analiza şi compararea celor mai reprezentative piese ale mormântului,
ca elementele centurii din bronz (aplici, pandantive etc.)2.
Analogii perfecte cu pandantivele centurii găsim în Slovacia, în
mormfmtul nr. 8 din Odzaci, iar cu fibula aurită în mormântul nr. 9 din
aceeaşi localitate 3 •
Cu :scopul datării materialului ne putem ghida şi după particularităţile motivelor ornamentale. Aplicile în formă de potcoavă sunt anexele permanente ale mormintelor avare târzii, cu ornamentaţie în formă
de grifoni~.
Motivell' animaliere cu grifoni ale garniturilor de centură din bronz
lipsesc însă în multe cimitire avare târzii, fapt constatabil şi în cazul
mormântului din Săcueni, cele fitomorfe în schimb sunt cu atât mai bogate şi mai variate 5 •
Inven.ta.rul mormântului din Săcuieni, împreună cu materialele colectate anterior de pe Dâmbul Vereş, păstrate în patrimoniul Colecţiei
muze.ale de istorie din Săcuieni\ aparţin ultimelor comunităţi avare supravieţuitoare după distrugerea caganatului de către franci şi bizantini
şi poate fi datat în sec. VIII-IX d.Ch.
în sec. VI-VII avarii încep să se aşeze în nordul Bihorului, fapt
dovedit şi de materialele ieşite la ivealc"i la Săcuieni-Ferma Horo, specifice doar acestei perioade'.
!ntrucât materialul avar timpuriu a fost găsit la 4 km spre nord de
comună (Ferma Horo), iar cel avar tcîrziu la limita sudică a comunei,
putem presupune că între cele douc'i comunităţi nu a existat o continuitate, la sosirea celui de-al doilea val populaţia avară timpurie nu a mai
existat, fiind asimilată de către populaţia localăs.
Cimitirul de la Dâmbul Vereş aparţinea probabil unei comunităţi
nnc1, care până în sec. IX d.Ch. îşi păstreazi'1 cultura materială proprie,
după ca.re va fi şi ea asimilată 0 •
ZOLTA.N NANASI - JULIA WILHELM
1 /.ţ/oria României, Bucureşti. I, 1969, p. 721-î22.
e D. Popescu, în Materiale, II, 1956, p. 80.

' S. Karaman'iki, Nalazi iz perioda slabe narnda o okolinc Odzaka, lokalitet
Orl?:aci, V, 1975.

• K. Horedt,

Contribuţii

la

i.~toria

Tran.~ilva11iei

în sec. IV-XII I, Bucure.-:;ti,

1958, p. ())-108.
!i J. Hampe!, All1>.rtltiimer des fruhcn Mittelalters in Ungarn, Braunschweig,
I-HI, 1905.
" K. Horedt, op. cit.; D. Csallâny, în A Mora Fercnc Muzcum Evkonyve,
Szeie<l, 195î, p. ln.
7 Data descoperirii acestor mat<"riale (zăbală de fier, nr. inv. 511, scăriţe de
fier pentru sa, nr. inv. 505-506. cea.'ică, nr. inv. 88, sabi~ nr. inv. 546, vârf de
suli\ă. nr. inv. 507) nu este cunoscută, ieşirid la iveală cu ocazia construirii piv-

nitclor.
·

8

S-a descoperit un colier de mărgele (nr. inv. 513---529), aflat în patrimoniul

Ct>lecţiei

muzeale de istorie din Săcueni, iar
au. fost trimi.<;e Institutului de arheologie din
'' M. Com!ia, în Crisia, IV, Hl74, p. (i!l.

scăriţele
Bucureşti.
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UN TOMBEAU DE L'EPOQUE DE LA MIGRATION DE SACUIENI
(Resume)

Au sud de la comune Săcuieni dep. de Bihor, au point nomme Dâmbul Vereş,
on a decouvert un tombeau avare vers la fin d'annee 1983.
Bien que le tombeau a ete devaste et Ies materiaux restes ont ete deranges,
nous pouvons ! deduire qu'il s'agit d'un tom beau d'un chevalier, mis au tombeau
assez inhabituellement, parce'que le cheval, qui a ete inhume entierement, a ete
situe dans une grotte piochee lateralement dans le mur au tombeau.
La traitement typologique et stylistique au material du tombeau nous laisse
a croire qu'il appartient avec Ies materiaux collectee anterieur aux dernieres
con1munautes des avares et nous
pouvons le dater aux siecles VIDI-IX. La
com'îlunaute de Dâmbul Vereş a ete assez petite
laquelle a garde sa cu,Lture
materielle jusque a IX-ieme siecle, puis elle a ete assimilee.

9 -- Act·l Mvsci Porolissensis, vol. XX, 1996
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TRANSILVANIA INTRE PAPAUTATE ŞI REGALITATEA
MAGHIARA lN PRIMA JU:MATATE A SECOLULUI AL XIV-LEA
Intr-o Europă medievală oe-şi găsea acum noi principii şi furme
de organizare politică izvorâte dintr-o dinamizare a societăţii apusene
în ansamblul ei, Biserica Catolică se străduia să-şi continue epopeea sa
cuceritoare în Răsăritul continentului, epopee ce-şi trăgea seva dintr-o
tradiţie seculară a unui universalism papal, care pe fundamentul spiritual şi politic al cruciadelor, va fi evidenţiată în toată amploarea ei
în timpul pontificatului lui Inorenţiu al III-lea prin cruciada a IV-a din
1204 şi consecinţele ei imediate. Frustrată la moment dat, prin marea
invazie mongolă din 1241-1242, şi de marile răsturnări ce aveau loc
în Ungaria ultimilor arpadieni, papalitatea căuta să reînoade firul prozelitismului în Răsărit. Instnurarea noii dinastii, de Anjou, 'in Ungaria,
reprezentantă a unui feudalism de tip occidental, cu tendinţe centralizatoare, va fi ocazia readucf'rii regatului la misiunea lui apostolicii, deşi
Cnrol Robert, primul angevin, a avut în primul rând de.' rezolvat chestiuni de ordin intern de importanţă majoră, economică şi socială.
Relaţiile Transilvaniei cu papalitatea în secolul al XIV-lea nu poate
fi văzută în afara raporturilor de ansamblu dintre regatul Ungariei şi
scaunul apostolic, ce se desff1şurau pe fondul mai larg al ofensivei împotriva tătarilor, ereticilor şi schismaticilor. In acest context sunt evidente două aspecte majore: politica faţă de biserica ortodoxă, şi deci
faţă de ·romi'mii din Transilvania. Apoi o preocupare C\'Jnstantc'1 a Bisericii
catolice de refacere a poziţiei şi autorităţii ei în regat, şi voievodat, de
reglementare a locului şi rolului ei vis a vis de nobilimea şi puterea
centrală.

-!n cadrul noului concept politic, cel al statelor teritoriale 1 , populaţiile de altă limbă, tradiţie politicc''i şi credinţă, deveneau incomode mai
ales că acestea manifestau tendinţe centrifugale având in statele ortodoxe, balcanice, în frunte cu sacrul Imperiu Bizantin, nn model de urmat. Dacă pentru regalitatea maghiară a primei jumătăţi a sec. al XIVlea chestiunea nu intra înc;i în sfera politicii externe şi interne, papalitatea era interesat;} în cel mai înalt grad de a-şi încheia con.tuţile
cu schisma răsăritean;\ înccrc;înd mereu după 1204, să-şi concretizeze
efort:unle · de unire religioa~><'i, şi prin aceasta aduC'erea acestei Biserici
Ortodoxe în sfera de influenţ;'i a culturii latine.

Noua dinastie îşi începe domnia sub auspiciile unei serioase anarhii feucaracterizată de conflicte locale. divergenţe între nobilimea laică ~i Biserică,
Biserică şi puterea centrală. Nici Transilvania, provincie cu puternice tradiţii de autonomie. nu a fost scutită de asemenea convulsii, cazul saşilor şi nu în
ultimul rând al românilor 2 • ~i e~te explicabilă neimplicarea regalităţii în comba-

dale,
intre

J. Le Goff, Civilizaţia Occidentului medieval, Bucureşti, Hl70, p. 161.
I. A. Pop, Instituţii medierrrlc romaneşti. Adunările cneziale şi nobiliare
(boiereşti) fn secolele XIV-XVI, Cluj, 1991, passim.
1

2
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terea schismei din interiorul Ungariei. Pentru papalitate schismaticii împreună cu
tătarii sunt cauza decăderii şi suferinţelor regatului3. Sinodul de la Buda din 1279
a încercat, în legătură şi cu eforturile de readucere a regelui Ladislau al IV-iea
·Cumanul Ia supunere faţă de interesele şi directivele Romei catolice, „unele mă
suri de.5tul de drastice împotriva ortodocşilor. Acestora le-a interzis să-şi mai
construia5că lăcaşuri de cult şi chiar să-şi ţină cultul divin 4 • Neimplicarea puterii
.laice în respectarea acestor restricţii a dus la eşecul tentativelor de rezolvare a
chestiunii schismaticilor din regat. Insă papalitatea n-a încetat să predice!, acum
de la Avignon, eradicarea schismei din Ungaria ~i chiar din întreaga Europă Orientală. E~ecul uniunii de la Lyon (1274) când împăratul bizantin restaurator, Mihail
al VIII-lea Paleologul, acceptase unirea cu Homa, n-a fost o piedică pentru papalitate de a-şi continua lupta în această ditrecţie. De fapt pontifii au dus o politică în dublu sens: pe de-o parte desfăşurau o intensă propagandă peniru atragerea ortodocşilor la Unire cu biserica romană, atât în plan general est-european
cât şi în plan local, regional, cu rutenii şi românii diR regat, de exemplu. Pe de
altă parte se urmărea sensibilizarea forţelor catolice pentru a declan~a noi acţiuni
cruciate împotriva tătarilor dar ~i a schismaticilor. In condiţiile în care Oaro!
Hobert, preocupat de radresarea economică şi politică a regatului, mai ales că la
orizont se profila pericolul supremaţiei germane prin casa de Habsburg 5, se eschiva de la o acţiune militară contra tătarilor şi schismaticilor motivând în 1325
că n-a primit nici un ajutor din partea Avignonului, papalitatea a încercat sensibilizarea catolicilor din regat promiţând iertare de păcat<• tuturor celor care se
vor angaja într-o asemenea acţiune". Mai mult decât atât face apel şi la alţi potentaţi din zonă, banul Slavoniei, voievodul Transilvaniei, comitele Solomon al
Bra~ovului, şi chiar Basarab domnul Ţării Homâneşti, pentru a-i sprijini pe dominicanii trimişi în regat7. Interesant este că în aceeaşi perioadă în care i se cerea
lui Basarab protecţie pentru dominicani se observă o relaxare a tensiunilor dintre
Bizanţul lui Andronic al II-lea şi Avignon, primul făcând în 1323-1327~ unele
promisiuni în chestiunea unirii religioase 8 încheiate fără nici un rezultat concret.
La începutul deceniului al IV-iea al veacului s-au intensificat eforturile de
iniţiere a unei alianţe, în spirit cruciat, reuşindu-se constituirea unei ligi formată
din Bizanţ, Veneţia şi Ospitalierii din Rhodos ce-aveau scopul de a opri avansul
otomanilor spre Europa. Sub aspect confesional au avut loc dL~cuţii în 1339 prima dată de la 1274 - într-o manieră mai aprofundată între Andronic al III-lea,
mai deschis la dialog cu Occidentul decât inainta~ul său, şi papalitate.
Nu s-a reuşit nici acum o apropiere efea1Jivă între cele două forţe ale crelitinătăţii europene, nu numai datorită dispreţului grecilor faţă de latini ci şi refuzului Occidentului, nepregătit să satisfacă cerPrile Bizanţului de a trimite ajutor
militar ~i de a se convoca un conciliu general în privinţa unirii religioase 9 •
Dificultatea convertirilor la catolicism în Ungaria este redată foarte bine de
un document papal din 1328, în care Ioan al XXII-lea scria ierarhilor ~i preoţilor
clin Ungaria că regele i s-a plâns că „ ... atunci, când se întâmpla ca unii dintre
Cumani, Homâni şi Slavi şi alţi necredincioşi să treacă la credi;nţa catolică prin
harul Dumnezeiesc şi prin îndemnul zisului rege, voi cereţi cu prea multă străşni
cie de la unii ca aceştia, astfel convertiţi ~i de curând trecuţi la credinţa catolică,
" Şt. Lupşa, Catolici.~mul şi
Cernăuţi, 1929. p. 59.

românii din Arcleal şi Ungaria pân<l la anul 1556,

istoria României, veacul XIV, C., Transilvania, IT
HJ53, p. 8-9. nr. 13 (D.T.H.).
~ lfistoire de la Hongrie de.~ origines â nos jours, Hudapest, 1974, p. 99; H.
Balint, Magyar Tortenet, II, Budapest, 1942. p. 53.
G D./.H. C. sec. XIV, I. p. 223, nr. 19!1; Ill, p. 328-32!l, nr. 197, p. 483-484,
nr. 401; p. 271--4272, nr. 95; p. 129, nr. 14G; IV, p. 128, nr. 145.
7
Ibidem, II, p. 201, nr. 412; p. 31)2, nr. 433; p. 312-313, nr. 434.
6 O. Halecki, Un empereur de Byza1ice â Home, Warszawa, 1930, p. 11; vezi
şi SL. Huncimal'l/, Tize Great Clzurch in Captivity. A study of the Patrzarchat"e of
' Documente

(1301-1320).

privind

Bucureşti,

Constantinopole from tize evc of the Turldsh Conqucst to the Creek war of lndependence, Cambridge, 1968, p. 9!1.
•9 O.
Halecki, op. cit., p. 12; acelaşi, The Milcnium of th<• Eurozie, New

York, 1963, p. 188.
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dijmele întregi şi chiar le stoarceţi, pricină pentru care noii credincioşi şi cei
astfel convertiţi, datorită faptului că mai înainte de convertirea lor nu ob;iş
nuiau ·să plătească aceste dijme, acum spun că de aceea ·sunt îndemn.aţi ca să
îmbrăţişeze numita credinţă catolică, spre a da bunurile lor oamenilor bisericii;
şi mulţi care bucuros ar trece la această credinţă, din această pricină se dau înapoi
de la o atare convertire. De aceea zisul rege ne-a rugat cu smerenie să ne îngrijim de un leac potrivit pentru această st<ire de lucruri"1o. Dincolo de faptul că
regele apare. oarecum, apărător al acestor noi convertiţi, documentul exprimă o
stare de fapt, motivul principal al opoziţiei ortodocşilor• nobiH fără îndoială, faţă
de trecerea la catolicism. Este explicabilă, ca atare, surprinderea papei atunci când
in 1345, primea ştirea că mai mulţi români din Transilvania, Ţara Românească şi
din Ungaria au trecut la catolicism 11 • Insă afirmaţia papei nu trebuie luată ad
literam, fenomenul menţionat având loc pe fondul ofensivei antitătare iniţiată de
Ungaria şi Polonia, în care un loc însemnat l-au avut şi românii din Transilvania
şi Tara Românească. Nu putem exclude posibilitatea trecerii la catolicism a românilor din voievodat, însă apariţia lui Nicolae Alexandru, fiul lui Basarab întemeietorul şi asociat la domnia Tării Român~ti, printre cei menţionaţi de pontif,
ne face să bănuim că simpla participare la luptă împotriva tătarilor., şi mai ales
în alianţă cu puteri catolice, reprezenta un semn sigur al supunerii faţă de directivele papale, şi deci putea fi considerat un adevărat catolic. ln orice caz lupta
împotriva ortodocşilor din regat. nu luase amploare. 11 vedem pe episcopul de Oradea, Dumitru, permiţând lui Petru voievcidul, fiul lui Stanislau judele satului
Vintiri, să-şi ţină un preot român pe acea moşie a episcopului, care va fi scutit
de orice dare sau altă formă de plată 12•
Situaţia românilor se schimbă începând cu a doua jumătate a secolului în
condiţiile în care Tara Românească manifesta o tendinţă de desprindere faţă de
Ungaria, iar în Moldova .aveau loc mişcări similare, în care rolul românilor transilvăneni era major. Apariţia statelor româneşti la est şi sud de ·Carpaţi, şi încercarea .acestora de ieşire de sub suzeranitatea maghiară, i-a atras atenţia regelui
Ludovic, care în timpul sejurului său din aprilie-octombrie 1366, în Transilvania,
a luat măsuri împotriva românilor ortodocşi. Fără îndoială că gesturile regelui se
incadrează în noua etapă a politicii orientale a lui Ludovic .J ce debuta in 13!i5.
şi se derula în cadrul cruciadei relamate de papa Urban al V-lea în Mediterana
orientală 13 • Succesul repurtat de Ludovic prin luarea Viclinului în 1365 şi extinderea dominaţiei poloneze în Volhynia ~i Podolia. şi nu în ulUmul rând vizita împăratului Ioan .al V-lea Paleologu! la Buda. l-au incitat pe regele angevin la inaugurarea unei politici agresive faţă de confesiunea ortodoxă din zona de influpnţă
a regatului1 1. Trei legi emise de cancelaria regală în 1366 sunt de mare însemnă
tate pentru românii din Transilvania: la 28 iunie 1366 se decreta că se recunoştea
calitatea de nobil numai celor care posedau act de confirmare scrisă din partea
regelui; un altul, a cărui dată nu se poate preciza, staitua raporturile dintre statutul nobiliar şi confesiunea catolică, şi al treilea din 20 iulie 1368 care legaliza
persecuţia împotriva clerului ortodox, păstrându-se doar varianta pentru comitatele Cuvin şi Caraş1s. Astfel regele devenea un model de prinţ catolic după cum
reiese şi din memoriile vicarului de Bosnia Bartolomeu de Alverna pentru care
intervenţia puterii politice în chestiunea convertirii schismaticilor la catolicism
era cea mai eficientă metodă w. Cucerirea V.i'dinului de către unguri a antrenat in
zonă o concentrare a misionarilor catolici iscându-se chiar conflicte între ortodocş'i şi aceştia1 7 . Papalitatea se arăta favorabilă acţiunilor regelui, căci in 1356
10 D.I.R.C., sec. XIV, II, p. 257, nr. 503.
Ibidem, IV (1341-1350), Bucureşti, 1955, I'>· 266-267, nr. 372.
12 Ibidem, p. 491, nr. 711.
13 P. Papacostea, in R.R.1-C„ XVII, 1978, nr. 3, p. ~93; N. Iorga, Istoria româ-.
ll.ilor, III, Bucureşti, HJ93, p. 190.
H S. Papacostea, op. cit„ p. 394.
15 Ibidem, p. 398; Documenta Romaniae Historica, C„ Transilvania, XIII (13661370), 1994, p. 159-164, nr. 92; p. 226--227, nr. 121 (D.R.H.).
10 S. Papacostea, op. cit„ p. 404.
17 I. Dujcev, Medioevo Bizantino-Slavo, volume pdmo, Saggi di storia politica e culturale, Roma, 1965, p. 416.
11
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Inocenţiu al VI-lea încuviinţa
însă îi punea în vedere să-i

suveranului să lupte împotriva ereticilor din Serbia
alunge pe schismaticii şi necredincioşii din regat 18 •
Inaugurarea acestei politici de presiune confesională precum şi succesele regelui
împotriva tătarilor şi statelor ortodoxe balcanice, l-au făcut pe papa Urban al
V-lea să-l indemne pe Ludovic să amâne ajutorul armat promis împăratului bizantin Ioan al V-lea, Paleologu! în timpul viz:tei. sale la Buda b.:1zileului solicitându-i-se, pe de altă parte, să realizeze unirea religioasă? Configuraţia politică şi
confesională ce ni se înfăţişează la mijlocul veacului al XIV-iea nu este de natură să
favorizeze constituirea unui bloc militar comun împotriva otomanilor a căror ameninţare devenea din ce în ce mai mult o certitudine. Apoi măsurile regelui maghiar împotriva ortodocşilor n-au fost nici ele în măsură să eradicheze; total
schisma, nobilimea românească bucurâridu-se încă de un statut politic destul de
ridicat. Mai mult, consolidarea statelor româneşti Tara Românească şi Moldova,
şi ubţinc>1·ea unor posesiuni în Transilvania a contribuit într-o oarecare măsură la
persistenţa confesiunii răsăritene în voievodat, care îşi va avea chiar ierarhii proprii pe care îi cunoa:;;tem începând din secolul al XV-lea.
Un aspect nu mai puţin caracteristic pentru evoluţia Transilvaniei în prima
parte a secolului al XIV-ica, a fost 1·aporturilc Bisericii Catolice cu nobilimea
laică şi cu puterea centrală. Moştenind o situape critic<.i Biserica din Ungaria şi
Transilvania s-a confruntat cu o ostilitate profundă din partea nobilimii cart:\,
obişnuită deja sub ultimii arpadieni să se împotrivească Bisericii, n-a încetat nici
acum să-i încalce drepturile şi privilegiile.
Biserica din Transilvania, şi ne referim aici de bună seamă la episcopia catolică de Alba Iulia, a avut de înfruntat cel puţin două primejdii: ten,Unţele autonomiste ale saşilor şi exclusivismul nobililor în frunte chiar cu voievodul.
Saşii primiseră încă din secolul precedent, dreptul de a se organi~a, sub aspect
ecleziastic, într-o prepozitură liberă a provinciei Sibiu, care a însemnat de fapt
un cadru bisericesc independent de episcopia de Alba Iulia, o altă ierarhie şi o
altă administraţie 2 l. Principala cauză a diferendelor cu saşii, în fruntea cărora
erau cei din decanatul Şeica Mare, era ten'dinţa acestora de a se emancipa de
sub fiscalitatea episcopală şi de a se ataşa prepoziturii Sibiului a cărei limite teritoriale erau bine precizate. Hefuzul acestora de a plăti dijmele episcopale, semn
sigur al autorităţii în Evul Mediu, a caracterizat de-a lungul primei jumătăţi de
veac raporturile între cele două părţi. Conflictul i.a amploare, căci il vedem mai
!nt8.i pc papa Ioan al XXII-lea în 1322 cerându-l episcopului de Olomouc, Conrad, sii c:ercetcze diferendele dint.-e cµ:s~opul Andrei şi s:i.şii din Şeica Mare care
i :j-au plân> di. .:-.cesta împreună cu Ioan arhidiaconul de Alba Iulia i-au supus
la grele îndatoriri şi sarcini mai ales că bisericile lor sunt de curând intemeiate21•
Pe de altă parte regele Carol, deşi întreţinea relaţii excelente cu saşii, înnoindu-le de mai multe ori privilegiilej, i-a somat pe cei din Şeica Mare să nu-şi
urmeze preoţii răzvrătiţi ba chiar să-i silească pe aceştia la supunere faţă de
episcopie22. Intervenţia regală se pare că a atenuat dimensiunea conflictului şi
el se stinge începând cu 1357 când se adevereşte public împăcarea dintre saşii
din Şeica Mare şi episcopia şi arhidiaconatul de Alba Iulia 23. Cu toate acestea
saşii n-au pus capăt tendinţelor de lărgire a autonomiei ecleziastice, încercând
să inventeze tradiţia unei episcopii proprii in secolul al XV-lea şi doar Reforma
a tranşat chestiunea în mod definitiv.
In acelaşi timp papalitatea a luat iniţiativa unei restaurări a poziţiei Bisericii Catolice în Ungaria aflată încă în criză dinastică. ln 1303 Bonifaciu al VIIllea poruncea arhiepiscopului de Calocea să reintroducă vechea stare în Biserică
neţinând seama de schimbările făcute de nobili în lipsa sa şi a altor prelaţi2 4 _
u D.R.H. C, XI 1356-1360), Bucureşti, 1981, p. 32, nr. 32.
19

Gy. Moravcsik, în Acta Historica, Budapesta, VIII, 1981, nr. 3-4, p. 255.
IS. Papacostea, Românii în secolul al XIII-Zea. Intre cruciadă şi Imperiul mongol, Bucureşti, 1993, p. 150; Th. Nagler, Aşezarea saşilor in Transilvania.
Bucureşti, 1992, passim.
2 1 D.I.R., C., veac XIV, II, p. 58-59, nr. 133.
22 Ibidem, p. 85, nr. 194.
2a D.R.H., C., XI, p. 182-186, nr. 192.
2t D.I.R., C., I, p. 23-24, nr. 31.
•
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Semnificativ pentru istoria Transilvanliei din primul deceniu al veacului, este
faptul că, împotriva tendinţei papale de a,-1 elimina pe voievodul Ladislau din
cursa pentru ocuparea tronului Ungariei, episcopul Petru de Alba Iulia apare
ca un apărător înfocat al acestu.ia, căci îl vedem solicitând in 1306 conventului
dominicanilor din Alba Julia o scrisoare de împotrivire faţă de legatul papal
Gentile care i-a cerut să-l afurisească pe voievodul Ladhslau 25 • Tranşarea conflictului in favoarea dinastiei angevine a însemnat, alături de dispariţia lui Petru, evident, reîncadrarea episcopiei în tendinţa generală a Bisericii Catolice
din Ungaria, de restaurare a vechilor drepturi şi privilegii. Aceste încercări de
restituire nu au dat rezultate notabile, cu unele excepţii între care ar fi retrocedarea, sub presiunea regelui, a moşiei Zlatna care fusese cotropită de comitele Nicolae fiul lui Conrad şi Ştefan de Qlchuna, care au recunoscut că moşia
in cauză aparţinea de drept bisericii Sf. Mihail din Transilvania 20 • Această stare
de lucruri nu putea fi decât generală, la scara întregului regat, căci la 1318, îi
găsim pe toţi episcopii din Ungaria în frunte cu cei doi arhiepiscopi, Toma de
Slrigoniu şi Ladislau de Calocea, la Calocea, unde vor stabili un program de
luptă împotriva celor care le încalcă drepturile~ 7 • Această adevărată coaliţie l-a
determinat pe rege în acela!)i an să poruncească comiţilor, juzilor, castelanilor ~i
celorlalţi slujbaşi regali din Ungaria, să respecte drC'pturile Bisericii ~i să cedeze
toate moşiile sau alte bunuri cotropite ele la Biserică:rn. Este poate cel mai important gest de protecţie a Bhericii făcut de Carol de la începutul domniei sale.
Deşi regele îi poruncea să-l ocrotească pe episcop, voievodul Toma al Tranr
silvanieF9 apare ca unul din promotorii opoziţiei nobiliare, atunci când,, în 1329'.,
episcopul Andrei se plânge că acesta a jefuit 4 sate ale magistru~u.i Mihail ce
trecuse din slujba voievodului in cea a episcopulu.P 0• In afară de alte, )motive,
dijmele au constituit obiectul disputei după cum rei~se dintr-un document din
1334 în care Andrei episcopul Transilvaniei îi acuza pe nobilii Nkolae fiul lui
Solomon, Nicohie şi Mihail fiii lui Uaniel, nobili de Câinie (tn zona Sebeşu
lui) că i-a împiedicat să strângă dijmele din decanatul de Spring, strângere pe
care ar fi voit s-o arendeze sau s-o vândă, dar nobilii amintiţi i-au oprit pe
preoţi şi iobagi de a lua în arendă sau să ile care, căci aceştia , o voiau ei la un
preţ mai mica 1. Conflictul ne dezvăluie o serie de aspecte în care autoritatea bisericii era contestată şi încălcată: de la deposedările de moşii, la ·încălcarea
dreptului de administrare al dijmelor, la contestarea dreptului de judecată şi
a numirii 1le preoţi, se reflectă realmente o atitudine ostilă faţă de ali,t.oritatea
ecleziastică. dar şi o diminuare a rolului Bisericii în chestiuni laice ce are o legătură cu un curent general european în acest sens. Aceasta este şi concluzia ce
reiese dint1;-un document din J 335, care surprinde o înţelegere între epilscop şi
nobili cu privire la dijme, zeciuieli şi dreptul de judecată. De fapt documentul
exprima limitarea autorităţii episcopului în raport cu nobilimea laică 32 . Conflictul
este însă departe de a se potoli, ba mai mult el se extinde la nivelul cel mai
înalt. ln 1338 episcopii din Ungaria se plâng papei de abuzurile regelui Oarol
care se amesteca fără vreo oprelişte în treburile biser!iceşti. Exemplele date de
episcopi sunt grăitoare si r-eflectă o tendinţă politică a regelui de i centralizare,
ale cărei semne le găsim chiar mai devreme în 1323, când Carol Robert îi transmitea papei că nu va mai îngădui „ca prelaţii şi bisericile ţării noastre să fie
chemaţi sau daţi în judecat;\ în locuri îndepă.rtate în afara regatului nostru ... " 33 •
De fapt regele s-a opus politicii de numiri în funcţii, ini.ţiată de Clement al
!V-lea (1265-1268), aplicată acum şi fn Ungari„, prin formula rezervării drep-

Ibidem, p. 45-46, nr. 58.
Ibidem, p. 282-283, nr. 2!-11.
~ 7 Ibidem, p. 287-289, nr. Joe; F. Makk, Kciroly Robert emlelwzete, Budapesta, 1988, p. 118.
2a D.I.R., C.. veac XIV, J, p. 290-291, nr. 304.
29 Ibidem, II, p. 258, nr. 505.
30 Ibidem, p. 296-297, nr. 556.
3 1 Ibidem, III (1331-1340), Bucureşti, 1954, p. 332-333, nr. 206.
a2 Ibidem, p. 352-354, nr. 244.
u Ibidem, II, p. 85, nr. 194.
25
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tului de a numi în fWlcţii ierarhii şi preoţii superiori3\ a cărei maximă dezvoltare are loc în timpul pontificatului lui Ioan al XXII-lea şi Benedict al XIIlea. •în general papa se punea de acord cu regele în privinţa acestor numiri.
A<tum însă Carol dorea să-şi impună oamenii săi fideli, mai ales atunci ,când
capitlurile şi mănăstirile nu erau de acord cu interesele sale politice. ln cele din
urmă regele îşi va retrage pretenţiile in acest sens dorind o reglementare a raporturilor cu papalitatea:is şi in general cu Biserica din Ungaria, împotriva că
reia nobilii încurajaţi probabil şi de disensiunile dintre suveran şi pont.if, au
început o campanie de deposedare a bunurilor Bisericii, săvârşind silnicii împotriva clerului şi BisericiiJ6. Sub presiunea regelui probabil are loc o nouă împă
care în 1341, de această dată între episcopul Andr2i şi Toma voievodul Transilvaniei, cărora li se cerea să ute piagubele pricinuite reciproc „ ... certuri,
omoruri şi omucideri, pârjoliri de sate, cotropiri de bunuri ... " 37• Departe de a
se potuli, conflictul ia amploare antrenând atât scaunul ponlifical, prin Benedict
al XII-iea care poruncea episcopilor de Pecs, Oradea şi Agria să cerceteze neînţelegerile dintre episcopul A,1drei şi voievod .iar dacă acesta va fi găsit vinovat
să fie afurisit, cât şi pe regina Elisabeta a Ungariei care poruncea in 1341 voievodului să facă dreptate mănăstirii Sfintei Fecioare din Cluj Mănăştur cărei.a,
se pare, episcopul i-a cotropit unele posesiuni3 8• Punctul culminant al conflictului
este în deceniul al cincilea al secolului când arhiepiscopul de Strlgoniu lua sub
protecţia sa mănăstirea Cârţai„ şi de asemenea lua măsuri privind părţile transilvaniene supuse jurisdicţiei sale împotriva laicilor care asupresc Biserica32 • Mai
mult noul voievod Nicolae îl condamnă pe episcopul Transilvaniei deoarece .oamenii acestuia Jr-au atacat pe un trimis al conventului :din Cluj 40 • Evoluţia raporturilor dintre episcop şi voievod l-a determinat pe noul rege Ludovic de Anjou să le impună o nouă reglemcnrtare în 1344 stabilindu-se însăşi o limitare a
autorităţii episcopului în chestiuni sociale. juridice şi dreptul la dijmă 41 • Această drastică limitare a autorităţii episcopale l-a nemulţumit pe Andrei care nu s-a
sfiit să se împotrivească chiar regelui. Nu este de mirare deci că în 1349 Ludovic
de Anjou va interveni: „Deoarece episcopul Bisericii Transilvaniei a căzut faţă
de majestatea noastră - afirma regele - în vina învederată a necredinţei prin
aceea că dintr-o cutezătoare îndrăzneală n-a voit să ne primească şi nici să pună
să fim primiţi în cetatea suszisei biserioi ... " 4Z, pe care, de altfel, o ocupa pentru
s.ine, episcopul fiind luat în prinsoare. Mersul evenimentelor ne determină să
afirmăm că rcp,clc nu a găsit a 1 tă calc de rezolvare a diferendelor din voievodat
decât înlocuirea celor 'doi: episcopul Andrei şi voi.evodul Transilvaniei Toma,
două personaje ambiţioase ale căror cariere ar fi demne de urmărit. In anii următori se observă o atenuare serioasă a diferendelor dintre cele două instituţii,
ce se încadrează într-o atmosferă generală de stabilitate din reiratul Ungariei spre
mi:jlocul domniei c2lui de-al doilea rege angevin. Gestul de forţă al suveranului
faţă de episcQP a fost, totuşi, ocazia unei noi relansări a ostilităţilor nobiliare faţă
de episcopie şi numai intervenţia hotărâtă a regelui care prin câteva acte din
1358-lJ.59 ii silea pe acestia, prin Intermediul voievodului, să nu se mai amestece în chestiunile bisericesfr3. ln anul 1359 voievodul Andrei cedează capitlului
din Alba Julia dijmele. ce· i se cuvin din satele ce ţin de celtăţile Ciceu, Unguraş Li;ta, Cetatea de Baltă, Gogan-Varolea şi Deva, recunoscând că acestea au
fosi cotropite de înaintaşii săi 44 iar un an mai târziu noul voievod Dionisiu afirma că în adunarea obştească din Turda s-au aplanat neînţelegerile dintre nobili
34

Ibidem, p. 162-163, nr. 344

şi

345.

os H. Balint, op. cit., pp. 66-68; F. Makk, op. c!t., pp. 180-189.
as D.I.R., C„ (1341-1350), Bucureşti, 1955, p. 45-47, nr. 54.
Ibidem, p. 47-49, nr. 55.
Ibidem, p. 106, nr. 115.
aJ Ibidem, p. 155, nr. 192 şi p. 161-165, nr. 194.
40 Ihidem, p. 188, nr. 236.
41 Ibidem, p. 204-206, nr. 251.
42 Ibidem, p. 520, nr. 756.
4 a D.R.H., C., veac XIV, XI, p. 236, nr. 226; p. 237-238, nr. 228; p. 259; nr.
255; p. 355-356, nr. 358; p. 375-376, nr. 372.
44 Ibidem, p. 375-378, nr. 372.
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şi

episcopul Transilvaniei 4s moment din care raporturile dintre biserică şi puterea centrală din voievodat, încep să intre pe un făgaş normal, dorit de rege care
voia să facă din Ungaria o mare putere nu numai în Europa centrală ci chiar la
nivelul întregului continent.
că voievodatul Transilvaniei în prima
a secolului al XIV-lea a înregistrat puternice convulsii li.nterne, generate în mare parte de conflictul dintre episcopia de Alba Iulia
şi nobilimea laică, conflict moştenit din timpul ultimilor arpadieni, mai
ales Ladislau al IV-lea Cumanul, care a manifestat o evidentă opoziţie
faţă de Biserica Catolică. Pe acest fond politic şi social şi confesional,
românii ortodocşi vor intra şi ei, alături de tătari, în viziunea papalită
ţii, ca duşmani potenţiali ai catolicismului şi ai regatului. In această
direcţie pontifii vor încerca mobilizarea puterilor catolice împotriva
„schismei" i' ortodoxe în ansamblul ei. Pe de altă parte s-a . urmărit şi
o atragere paşnică a ortodocşilor la unire cu Biserica rnmană, papalitatea ducând tratative în acest sens cu l Imperiul bizantin. Implicarea
regalităţii maghiare începând cu a doua jumătate a veacului a în.semnat începutul asimilării, deşi nu în totalitate, a nobilimii cnezi'ale din
Transilvania, la nobilimea catolică.
Tot acum regalitatea reuşeşte să pună capăt diferendelor dintre
episcopia catolică de Alba Iulia ş.i. nobilimea transilvăneană prin unele
măsuri de forţă, care sunt un semn sigur al restabilirii autorităţii centrale in voievodat, dar şi al centralismului politic şi admin:istrativ de
care a dat dovadă dinastia angevină din Ungaria în secolul al XIV-lea.

In concluzie putem afirma

jumătate

NICOLAE POP
TRANSYLVANIA BETWEEN THE PAPACY AND THB BUNGARIAN
ROYALTY IN THE FIRST HALF OF THE '.XIVth CENTURY
(Summary)
The dynastic crisis of Hungaey from the beginning of the XIVth century
ani:l. the setting up on the apostolical throne of the Anjou Dynasty, allowed to
the papacy to take again the offensive against the schismatics of the East Europe
and the Tartars. The policy opposite to the Ortodox Church of the Catholic Rome
ls one aggressive kind, a policy to submit the Ortodox Church to that Catho!ic.
In thls context, the schismatks from Hungarian kingdom had been subjected
to a confessional pressure following their conversion, but the royal power didn't
tnvolve deeply than the beginning with the second half of the XIVth century,
when the king Ludovic I of Anjou has given three laws through wich it stumbled
11he anse of .the Ortodox Romanians to the nobleman statute of the kingdom.
Establishlng by law that nobody could be a nobleman without a writing paper
of royal confirmation, linking the nobleman statute by the Catholic confession
and initiating a campaign of persecutions against the ortodox priests, the Hungarian royalty hurt straightly the Transylvanian Romanians who, gravitating
about Moldavia and Valachia, constituted a menace for the kingdom.
The Catholic Church of Transylvan.ia, inheriting a dlfficult sltuation from
the time of the last Arpadian kings, tired to recover its outstanding position and
"' Ibidem, p. ~38-541, nr. MB şi ~19.
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a'Uthority in Hungary, destroyed during the reign of Ladiilau the IVth. He had
to face the hostility of the nobility from Transylvania, who had had the occasion
to invade some estates belongs to the Church and to infrjge its right to juctge
and to gather the bishop taxes. The firmly intervention of the king Ludovic I
through the removed of the bishop Andrew and the „voievod" Thomas put an
end, in the sixth decade of the century, to the misunderstanding between the
Church and the lay power of Transylvania. Beginning with the middle of the
XIVth century, the central power asserted itself in the whole Hungary, !being
a s.ign of the interna! stabi!ity and of the ~ntralfzation policy manifested by
the Anjou Dynasty.
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BALTIC AL CLUJULUI IN PRIMA JUMĂTATE
A SECOLULUI XVII

Analiza materialului integral al registrelor vamale clujene intre
anii 1599-1637 (registre al căror microfilme se păstrează la Arhivele
Statului Filiala Cluj) ne dă posibilitatea să întregim cu aspecte inedite
sau cu precizări concrete imaginea acelei activităţi de mare însemnă
t<1te economică pentru oraşul medieval şi modern incipient, pentru Tran.:;dvania, care a fost comerţul desfăşurat în afara oraşulai Cluj. Intre
aceste aspecte, localităţile de provenienţă sau destinaţie a transporturilor ele mărfuri taxate la vamă prezintă un iinter'es deosebit„ făcând
posibilă întregirea cunoştinţelor noastre asupra ariei geografice-econorni~';:> cuprinse de comerţul clujean. Un loc de seamă îl ocupă informaţiile privitoare la intrarea de mărfuri ajunse pe continent pe cale maritimă, prin portul baltic Gdansk.
Dacă în sec. XVI relaţiile comerciale Ctle Clujului cu aria aţitu·al
men te poloneză se concretizau în primul rând în schimbul de mărfuri
l'U Cracovia 1 care, de altfel, a continuat şi în sec. XVII2 - , de asemenea şi cu oraşul Lw6w 3 , amintitele registre menţionează relaţii comerciale directe cu: „Polonia" (fără specificarea vreunei localităţi), precum şi cu oraşele Cracovia, Jaroslaw, ,Lw6w, Lublin şi Gdansk.
Menţionarea acestor zone, respectiv localităţi denotă faptul că, pe
lângă conservarea vechilor legături comerciale, clujenii şi-au extins aria
rălătoriilor lor comerciale implicând nemijlocit cel mai de seamă emporiu h~1ltic, pariul Gdansk, precum şi, indirect, importantul centru comercial din zona Poloniei Mari, oraşul Poznan (Posen), prin !intermediul
oraşelor Jaroslaw şi i.ublin. Pe lângă aceste oraşe, nu este excltl\S ca în
reţeaua relaţiilor neguţătoreşti să fi fost implicate şi alte localităţi, fără
să fie însă nominalizate, căci menţiunile „Polonia" pot ascunde pe ori<:are din oraşele amintite, ca şi altele, aflate pe rutele de acces. Rolul
de intermedi.are al oraşelor Jaroslaw şi Lublin în comerţul desfăşurat
de Poznan a fost deja prezentat în istoriografia poloneză 4 • Dacă Cracovia polariza importul şi exportul de mărfuri venite pe cale continentală, prin Viena, Niirnberg, în schimb Poznanul deţinea roltal de distribuitoare a produselor aduse în marele port al Balticii, oraşul Gdansk,
.fa şi în celelalte porturi baltice, fie străbătând drumul mării din extremitatea sud-vestică a Europei (din Portugalia) - coasta vest-euro1 V. M. P. Dan; 1n RRH, 1969, 3, p. 621-634; Fr. Pap, în ActaMN, XIII, 1976,
p. 351-370.
2 Pap, ActaMN, XIII, passirn.
a Francisc Pap, în ActaMN, XIV, 1977, p. 373.
' M. Grycz, Die Rolle der Stadt Poznan im lnnen- und Aussenhandel bis
Ende de.J XVII. Jahrhunderts, ln Der A.ussenhandel Ostmitteleuropas 1450-1650,
KOln-Wien, 1971 (în continuare: Aussenhandel), p. 106, 113-116, 118; M. Hroch,

Die Rolle des
zentraleuropiiischen
Handels im Ausgleich der Handelsbilanz
.awischen Ost- und Westeuropa 1550-1650, !n Aussenharidel, mai ale:c: p. 12_.:.13.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

FRANCISC PAPP

144

peană a Atlanticului
canalul Mânecii - Marea Nordului - strâmtoarea Sund - Marea Baltică (în special în cazul produselor coloniale),
fie colectate de oraşele hanseatice şi transmise mai departe pe Marea
Baltică până la Gdansk (coloniale, chimicale, postavuri apusene). Debarcate în portul baltic, produsele urmau direcţia sudică, trecând prin
Toruii. (de unde se îndreptau spre răsărit şi nord-est, înspre Lituania
şi Rusia), mai departe spre Poznan, de unde erau duse spre Silezia sau
îşi continuau drumul atingând oraşele Jaroslaw, Lw6w sau Lublin. Aici
erau ele achiziţionate de negustorii clujeni.
Traseul urmat de clujeni până la oraşele amintite străbătea zona
nord-vestică a Transilvaniei, Slovacia de mijloc (cu bineeunoscutele
centre Kosice, Presov, Bardejov); de unde ajungeau prin Przemysl la
Jaroslaw sau la Lwo\V, iar prin alte localităţi situate pe valea râului
San la Lublin. Până la Gdansk se putC'au urma fie aşa-numitul „drum
prusac" (Kdsice - Presov - NO\vy Sacz - Cracovia --- Varşovia -Toruii. - Gdailsk), fie linia nord-vestică Czrstochowet - Lodz - Torun - Gdansk5.
Datele de cme dispunem atestă, în special din a doua eumătate a
deceniului al doilea al sec. ~VII, intensificarea treptată a importului
de mărfuri aduse la Clu.i din zona Balticii. ln 1616, oraşul JarosJiaw
apare pentru prima oarei în hiregistrări, participarea sa intensificân_du-se treptat şi ajungând sc.1 depăşească cota-parte a importului de la
Cracovia la începutul celui de al patrulea deceniu. Considerând oraşele
Jaroslaw, Lw6w şi Lublin ca aparţinând sferei comerciale a centrului
din zona Poloniei Mari, Poznan, putem stabili procentual participarea în
comerţul clujean a oraşelor Cracovia (deci a orientării în primul rând
spre preluarea produselor venite în Polonia pe cale continentală) şi Poznan (orientarea baltică şi în mai mică măsură ruso-litucminnă, în speci;:il
prin mijlocirea oraşelor Lw6w şi Lublin):

Cracovia
Poznan
Total
Pozna1i
Cracovia

taxe vam.
83,98
16,02
100,00
G7,10
32,90

1621-1622:
1622-1623, 1630-1634:

Total
Cracovia
Poznau
Cracovia

100,00
100,00
75,31
24,69

100,00
100,00
68,12
31,88

1635-1636:

'fot al
Poznai'i
Cracovia
Gdansk

0100.00
61,53
34,93
3,54

100,00
56,79
40,74
2,47

100,00

100,00

1599, 1610:

1616-1619:

'fot al

()'

,o

nr. trnnsp.
76,Hl

23,81
100,00
56,52
43,48

Din această situaţie am ·exclus menţiunile referitoare la „Polonia 11.
fără precizarea localităţii; denumire care se poate referJ la oricare din
s V. harta, F. Pap, în ActaMN, XIV, p. 375.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

COMERŢU't BALTIC AL CLUJULlll

145

oraşele precis numite, ca şi eventual la altele. Situaţia anului vamal
1621-1622, c{md Cracovia este singura localitate poloneză menţion.c1t;t
în registre, ascunde de fapt un trafic comercial foarte redus, când absenţa celorlalte oraşe poate fi întâmplătoare. In 1635-1636 apare în
înregistrări oraşul Gdansk, marcând relaţii comerciale directe ct~· B<1ltica, motiv pentru care aceşti ani i-am considerat separat în calcule.
Lărgirea ariei comerciale în a doua parte a deceniului 2 se datoreşte
in bună parte politicii economice a principelui Gabriel Bethlen, de
sprijinire a oraşelor, a păturii meşteşugăreşti şi negustoreşti, de favorizare a negustorilor autohtoni în importul de produse în dEitrimentul
traficului vehiculat de negustorii străini, de îmboldire a activităţii productive în Transilvania şi de urmărire a unei politici economice tinzând
spre o balanţă echilibrată, în primul r;'md cu export de produse natur<ile şi vite, cre<indu-se astfel o bază materială consistentă a pătu(rii
meşteşugăreşti-negustoreşti pentru aprovizionarea ritmică a pieţii transilvane cu produsele mai necesare consumatorilor6 • Urmaşul lui Bethlen,
Gheorghe Rak6czi I, a continuat politica înaintaşului său şi rezultatele
se vădesc în evoluţia comerţului clujean, întrucât anii de după 1630
sunt cei de maximă pondere valorică în înregistrările vamale clujene.
Acestei orientări economice i se datoreşte şi sistematiz<11rea relaţiilor comerciale ale Clujului pe linia nord-vestică, liberă de influenţa restrictivă exercitată de supremaţia otomană în zona cea mai frecventată de
negustori în veacul anterior, cea a Ungariei centrale 7 • Această evoluţie
a comerţului clujean o constatăm pe fundalul unei situaţii europene în
plină preschimbare (o sensibilă creştere a activităţii productive, intensificcirea exploatării bogăţiilor coloniale şi a importului din colonii), comportând şi consecinţa creşterii traficului maritim centrat în jurul Mării
Baltice.
Dacă, în ansamblul noii orientări economice, exportul clujean în
Polonia este mv.i redus, fiind puţin rentabil în comparaţie cu scoaterea
de ml'1rfuri din oraşul Cluj în direcţii mai accesibile şi în locuri \rrn1i
apropiate, cu regie mai mică, în schimb importul vădeşte lărgirea ariei
comerciale a clujenilor. In ceea ce priveşte sorturile aduse direct din
Gdansk sau indirect dinspre Baltica, nu se pot efectua evaluări cantitative precise, deoarece nu există menţiuni separate pentru provenienţa
fiecărei mărfi aduse chiar şi prin localităţile legate de traficul maritim
baltic şi în însemnări doar incidental găsim corelarea exactă a cantităţii
cu preţul. Totuşi, se pot preciza sortimentele de provenienţă probabil
apuseană sau colonială, pătrunse în centrul şi apoi estu~ şi su,d-estuT
continentului prin poarta baltică. Este vorba în primul irând j::lespre
unele postavuri apusene importate de clujeni de la Jaroslaw, Lw6w,
Lublin sau Gdansk în anumite perioade în cantităţi mai însemnate decât
de la Cracovia; astfel, postavurile englezeşti fine numite failondis, celehiti de rând karasia (de Kersey), care au fost aduse chiiar şi de la
Gdansk direct, postavul londonez de rând londis, postavul kentuia (de.

a V. mai recent, in detaliu, I. Imreh, A fejedelmi gazdcilkodas Bethlen Gdbor
idej ben, Kolozsvcir, 1992, mai ales p. 11--'12, 18-20, 40-51, 64-69, 76-87.
7 F. Pap, in ActaMN, XVII, 1980, p. 214-215.

10 -

Acta Mvsei Porolisse11oi1, voi. XX, 1996
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Kendale) aduse de la Jaroslaw şi Lwow, sorturile perpeta şi lazur care
apar pentru prima oară în materialul documentar al veacului al XVIIlea, nefiind întâlnite anterior la Cluj. Trebuie specificat, în acelaşi timp,
că la sfârşitul veacului al XVI-lea şi în prima jumătate a celui urmă
tor atelierele sileziene produceau deja o serie de imitaţii după postavuri apusene, precum şi sorturi proprii de bună calitate, dar întâlnind
paralel cu acestea din urmă, precum şi cu sorturile ce poaJită nume
apusene şi provin din surse nemaritime sorturile de postavuri cu denumiri apusene intrate pe filieră baltică, avem justificarea de a presupune
că ele sunt realmente originale din Europa de vest 8 •
O altă categorie de mărfuri venite pe calea porturilor baltice este
cea a produsdor coloniale: piperul, ghimberul, zahărul din trestie, cuişoara, scorţişoara, nucşoara, dintre care primele trei importate în, cantităţi masive. Faţă de sec. XVI, când importul clujean se făcea prin
Cracovia, constatăm lărgirea ariei de achiziţionare şi ajungerea pe prim
plan a căii baltice de aducere a acestor foarte solicitate produse9 , a
căror prezenţă se constată documentar de pildă şi în listele de meniuri
prezente în documentele arhivale clujene, întocmite pentru felurite ospeţii organizate de municipalitate (primiri de soli străini, banchete în cadrul diferitelor bresle etc.).
, In privinţa importului clujean de produse chimice şi coloranţi, înregistrările indică prezenţa constantă a căii baltico-poloneze-slovace, paralel cu cea continentală, întrucât, pe de o parte, se înregistrează o serie
<le chimicale şi coloranţi pe care îi regăsim şi în traficul com~cial
Viena - Cluj şi Ungaria - Cluj (băcanul, şofranul simplu, ort şi vienez, miniul, piatra vânătă, sulful, vitriolul, litarga, alaunul, vopseaua
galben-aurie etc.)t 0 - denotând, deci, un paralelism în dmport - , pe
de alta, în cadrul produselor înre;;istrate ca provenind din Polonia se
menţionează câţiva coloranţi care nu mai figurează deccît în rcîndul produselor aduse la Cluj din oraşul slovac Presov (vopseaua de India indifestek _11, vopsea lazur şi lattka, aduse de la Jaroslaw, 12 camforul
8 V. şi F. Pap, A poszt6kereskedelem a kolozsvâri vâmnapl6kban (1599-1637),
în 1:.'mlekkonyv Jak6 Zsigmond nylocvanadik szuletesnapjâra, Koloszvd.r, 1996, p.
44~-146; SOC, 19, VII, 4-5 (29 febr. 1632, import din Vw6w); 19, VII, 97 (la 7
sept. 1633 se aduc diverse sorturi de postav din Jaroslaw); SOC, 20, II, 10 (17 febr.
1635, postav adus din Lw6w); SOC, 20, I, 22 (la 15 sept. 1635 se aduc de la Jar
roslaw, printre altele, şi postavuri apusene); SOC, 20, V, 8 (21 febr. 1636, transport
din Lw6w); etc.
9 De· pildă SOC, 19, VII, 5 (29 febr. 1632, se aduc coloniale şi vopsele din
Lw6w); SOC, 19, VII, 41-42 (6 sept. 1632, mai multe transporturi înregistrate in
ac22nşi zi, aduse de la Jaroslaw); SOC, 19, VII, 97 (7 sept. 1633, coloniale aduse
din Jaroslaw; SOC, 19, XI, 7 (la 12 febr. 1634 se aduc din Lw6w coloniale şJ
postnvurl); SOC, 19, XI, fasc. 1., 21 (13 sept. 1634, se aduc, printre altele, coloniale, postavuri de la JarosJaw); SOC, II, 11 (mai multe transporturi taxate în
21 febr. 1635, cuprinzând şi coloniale, ide la Lw6w); 20, I, 22 (15 sept. 1635, măr
furi aduse de la Jaroslaw);. etc.
1
~ Printre altele, un transport din 15 sept. 1635 (SOC, 20!, I, 21).
11 SOC, 19, VII, 99 (9 sept. 1633, se aduce, printre alte produse, vopsea indi
din Jaroslaw); SOC, 20, I, 22--23 (15 sept. 1635); SOC, 20, VI, 19 (9 sept. 1636); ş.a.
1:1 De ex. SOC, 19, VII, 46 (8 sept. 1632, vopsea adusă din Jaroslaw); •lazur
şi lattlca aduse de la Jaroslaw în 15 sept. 1635 (SOC, 20, I, 22-23); soq 20, VI, 11.
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şi cinabrul importate de la J aroslaw 13). Prezenţa vopselelor de India,
lazur, lattka, a cinabrului în stocurile importate direct de la Gdansk14
dovedeşte concret importul de chimicale-coloranţi din portul baltic şi
indică o situaţie analoagă pentru oraşul Jaroslaw.
ln afară de aceste trei categorii de produse ii.mportate cu regularitate şi în cantităţi mari, se pot indica şi alte mărfuri care vor fi fost
aduse dinspre Marea Baltică: unele metale, obiecte de metal, cuţite şi
alte produse, care insă nu provin în mod cert din comerţul baltic15. Postavurile, colonialele şi chimicalele, dar în special primele două categorii de produse, care dădeau grosul importului polonez în general şi
formau şi cantitatea cea mai masivă a importului din direcţia .baltică,
dovedesc că, faţă de situaţia din secolul anterior, avem de-a face cu
imaginea unui comerţ din Polonia orientat spre Cluj în parcilel pe filieră continentalii, centrat în jurul oraşului Cracovia şi pe filieră baltică, reprezentată prin celelalte oraşe amintite. Ponderea crescândă a
comerţului baltic al Clujului este o consecinţă firească a lărgirii cadrului productiv în apusul Europei, a traficului maritim circumcontinental
sistematic, dar şi a lărgirii picţii interne a Transilvaniei, corespunzător
evoluţiilor socio-culturale, sporului demografic (înregistrat şi la Cluj),
creşterii şi diversifki\rii necesităţilor de consum. Intrucât pentru evoluţia în acelaşi secol a comerţului clujean nu mai dispunem, după anul
1637, de documente analoage registrelor vamale ce formează sursa cercetării noastre, nu putem preciza dinamica în continuare a dezvoltării.
Cert este însă că activitatea comercială intensă în primele patru decenii
ale secolului al XVII-lea - în componenţa căreia intră şi aspectul expus - nu poate fi ignorată în emiterea unor judecăţi de valoare privind întregul veac al XVII-lca. Concret: constatările făcute în unele
lucrări de bază privind istoria medie şi modernă timpurie conform că
rora secolul al XVII-lea consemnează un declin general al activităţii
comerciale este necesar să fie revăzute şi eel puţin nuanţate, oper<îndu-se o distincţie necesară între situaţia primei jumătăţi şi a celei de a
doua a secolului al XVII-lea.

FRANCISC PAP

LE COMMERCE DE 1..A VILLE DE CLUJ AVEC LA IU!GION BALTIQUE
(FIN DU 16• S. - PREMif:RE MOITI"E: DU 17e S.)
(Resume)
Â la bas0 de la connaissance intewale des regis.tres de trentieme de 'l'offlce
douanier de la ville de Cluj (hongr. Kolozsvur, all. Klausenburg), on presente Ies
informations et on tire Ies conclusions concernant l'entretien - parmi d'autres
regions geographiques de l'Europe Centrale - d'un commerce systematique, regu'3 De pildă SOC, 19, VII, 97-!!8 (7 sept. 163J.\ printre alte mărfuri, se nduce
camfor de la Jaroslaw); SOC, 20, I, 22-23 (15 sept. 1635, se adnce cinabru).
H De pildă, SOC, 20, VI, 11 (30 iul. 1636).
1s De pildă, 20, 1, 19 (3 ~ept. 1635, se aduc, printre altele-, cuţite din Jaroslaw).
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!ier, intensiif des negotiants de Cluj (citoyens de cette viile, civitas primaria de
Transylvanie a l'epoque de la principaute autonome) avec le port baltique Gdansk
(l'ancien Danzig), aussi qu'avec d'autres villes comrnerciales polonaises directement
liees de Gdansk et du commerce baltique (Jaroslaw, Lw6w-Lemberg, Lublin) specialement par l'lntermede de la viile de Poznan (Posen).
Le commerce baltique des negotiants de Cluj a ete, â preponderance, -d'iÎnportation. On a achete et on a apporte au marche de Cluj, de la region baltique,
des draps, de tissus de toute sorte, de produits coloniaux, de colorants, de !'Europe d'Ouest ou blen d'outremer. Une bonne partie de ces produits, achetee â
Cluj par d'autres negotiants, a suivi sa voie vers les Balcans et l'Empire Ottoman,
oo · que montre encore une fois que la ville de Cluj a ete â ce temps-lă peutetre le plus important centre de transit commercial de la Principaute da Transylvanie et l'un des centres notables de transit commercial de !'Europe Centrale.
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CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND TERMINOLOGIA ECLEZIASTICA
ROMANEASCĂ REFERITOARE LA INALŢII IERARHI, FOLOSITA
IN ŢARA ROMÂNEASCA ŞI MOLDOVA PÂNĂ LA 1700

Termenii în jurul cărora ne vom concentra atenţia - episcop, mitropolit, arhiepiscop - desemnează o parte din formele administrative
pe care le poate îmbrăcu episcopia, ca treapta cea mai înaltă a ierarhiei ecleziastice. Deoarece semnificaţia diverselor ranguri a suferit unele
transformări legate de dezvoltarea, iar mai apoi de evoluţia sepzirată a
Bisericilor creştine, vom încerca să surprindem înţelesul care li s-a dat
<Jcestor termeni în spaţiul românesc extracarpatic până în pragul epocii
moden1e.
In general, discursul istoriografic în legătură cu problema organizării ecleziastice în spaţiul românesc s-a concentrat în jurul a: două
concluzii: 1) existenţa aproape continuă a unei ierarhii nord-dunărene
începând cu sec. IV; 2) întemeierea instituţiilor ecleziastice odată cu în<'heierea procesului de formare a statelor feudale româneşti. Aceste două
constatări nu au mers una în prelungirea celeilalte, ca un efect al progresului cercetării documentare, ci au fost profesate şi preferate şi datorită anumitor interese determinate de apartenenţa confesională a diverşilor autori.
Deoarece soluţionarea problematicii pe care am propus-o este determinată strict de documentele scrise, or acestea încep să aibă intruGîtva claritate abia din sec. XIII, se cuvin făcute câteva precizări. Pentru
că din izvoarele vremii lipsesc aproape cu desăvârşire ştirile referitoare
la organizarea ecleziastică a românilor nord-dunăreni, chiar dacă admitem existenţa ei cel puţin din momentul în care devine posibilă consti,..
tuirea unor nuclee politice, este cu neputinţă să stabilim cu J>iguranţă
gradele ierarhice ale eventualilor arhierei care au putut păstoni acest
spaţiu. Desigur, ei puteau avea cel puţin calitatea de episcopi dar, in
lipsa unor documente care să ateste întemeierea unor episcopii la nor·dul Dunării sau apartenenţa lor la una sau nlta din Marile Biserici ale
lumii ortodoxe, însăşi această calitate intră fie sub semnul necanonicităţii (deoarece hirotonirea unui ierarh se face în directă legătură cu
eparhia pe care urmează să o păstorească), fie sub cel al refugiului, fie
al unei supravegheri temporare (dacă ni-i imaginăm pe aceşti ierarhi
.ca pe nişte horepiscopi sau episcopi periodeuţi). ln toate cazu:rille este
puţin procabilă existenţa unei organizări ecleziastice stabile, româneşti
sau aparţinând în primul rând românilor, până în momentul în ·care
.şefii statelor medievale au început tratativele cu unul din cele .două
centre de legitimare religioasă - Roma şi Bizanţul. Deci, indiferent de
.care parte a disputei istoriografice ne ataşăm: că a existat o organizare
bisericească anterioară anului 1359 în Ţara Românească, respectiv 1386
tn Moldova, sau că abia acum se întemeiază o ierarhie ecleziastică, 1359
;Şi 139213 reprezintă anii în care această ierarhie obţine, prin recunoaşwww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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terea de către Constantinopol, statutul de mitropolie şi canonicitatea.
din atitudinea patriarhiei din 1359 respectiv ultimii ani ai sec. XIV
nu rezultă că ar fi avut cunoştinţă de existenţa pfmă atunci a unor jcrarhi nord-dunărcni 1 . Deci, în spaţiul extracarpatic adevărata ierarhie
se întemei<iză odată cu mutarea lui fochint de Vicina în capitala Ungrovlahiei şi cu numirea lui Ieremia ca mitropolit al Moldovei, fără l'a
aceasta să excludă funcţionarea anterioară, mai mult sau mai puţin constantă, a unor „pseudo-episcopi".
căci

Existenta acestora parP a fi confirmată cu deosebire de utilizarea termenului
,,vlădică". Hămăşiţă a convieţuirii cu slavii, desemnând multă vreme formele de
stăpânire şi conducere laică, el a ajuns să denumească în primul rând rangul
conducător ecleziastic, semn că încă la început cele două laturi ale puterii politică şi spirituală erau cuprinse in compoziţia lui semantică 2 • Pe măsură însă
ce alţi termeni (voievod, cnez, domn) au venit să întregească funcţia conducăto
rului politic, folosirea lui „vlădică·' în sens laic a scăzut. ln ceea ce priveşte sensul său religios, faptul că acest lermen a concurat cu succes până târziu in epoca
modernă terminologia ecleziastică consacrată, in condiţiile în care primii reprezentaţi ai unei organizaţii ecleziastice stabile au fost greci, dovedeşte intensitatea folosirii lui anterioare instalării acestora. Românii nu au fost deci lipsiţi de
ierarhi până în sec. XIV, dova~lă păstrarea termenului de „vlădică" ce-l desemnează pe conducătorul religios în genere\ dar tocmai acest nou polisemantism al
termenului face greu de descifrat gradul ierarhic exact al celui căruia i se aplică.
La aceasta se adaugă şi o anume confuzie de sensuri a celorlalţi termeni de origine greacă (episcop, mitropolit, arhiepiscop), folosiţi uneori inadecvat, precum şi
creaţiile originale imaginate de români (arhimitropoliţ arhipatriarh) pentru a
desemna funcţii ecleziastice cu un grad oarecare de autonomie sau autocefalie.
Astfel, în ci'uda imaginii pe care ne-am format-o despre cele două Biserici
româneşti extracarpatice, ca mitropolii cu două, în Moldova mai târziu cu trei
episcopii sufragane. documentele dovedesc că până târziu spre sfârşitul sec. XVII
încă nu era general acceptată această schemă ierarhică, ci se pot surprind(' câte.,,·a
direcţii de deviere. în funcţie de destinaţia documentului şi de mediul în care a
fost el emis.
în cazul Ţării Homâneşti, atunci când actul este redactat în cancelaria voievodală şi cuprinde vreo referire la ierarhul suprem, cel mai des folosit este titlul
de mitropolit, la care se adaugă uneori cel de exarh al Plaiurilor, în secolul XVII
destul de frecvent cel lele arhiepiscop şi aproape întotdeauna cel de vlădică. Ală
turi de ele, de multe ori in cadrul aceluiaşi do!i!ument, apare pe la mijlocul sec.
OCVI intitulaţia de arhimitropolit. Nu rare au fost cazurile când acela5i emitent a
acordat titlul de arhiepiscop şi celor doi ierarhi de 1a Râmnic şi Buză\!. numiţi
altminteri cu titulatura lor canonică. Firesc. trebuie să ne întrebăm ce conţinut
juridic acopereau aceşti termeni ~i în ce context istoric au fost ei adoptaţi.

1 Astfel, in 1359 nu se specifica nicăieri in actele patriarhale că ;mutarea lui
Iachint de Vicina în Ţara Românească se făcea pentru a continua un şir de ierarhi anteriori, deşi era amintită preizenţa preoţilor ~i a călugărilor. Câţiva ani
mai târziu, mitropolitul de HaJici era îndemnat să se consulte pentru hirotonire
cu mitropolitul Ţării Româneşti. deci se excludea existenţa altor ierarhi în spaţiul care separa cele două rezidente.
2 în acest caz presupunerea lui Hadu Popa, conform căreia clasa feudală s-a
putut desprinde dintr-o elită clericală, primeşte un plus de veridicitate (vezi La
începuturile evului mediu românesc. Ţara Haţegului, Bucureşti, 1988, p. 163). Spre·
aceeaşi concluzie pare să conducă ~i afirmaţia lui Nicolae Iorga deţ;pre vlădica
ce ţinea locul voievodului până la înstăpânirea d!'plină a maghiarilor în Transilvania (apud Şerban Papacostea, Românii în secolul al XIII-Zea. Intre cruciată şi.
imperiul mongol, Bucureşti, 1993, p. 187).
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In ceea ce priveşte titulatura arhiepiscopală, aceasta a;·c multipl<) semnificaţii3.
Ea poate fi o simplă calitate onorifică, acordată unor episcopi cu calităţi personale deosebite, dar şi un titlu care subliniază diversele grade ale autonomiei şi
chiar autocefalia. In cazul Ţării Româneşti, fără să excludem sensul onorific, pare
mai probabil să se fi manifestat o tendinţă spre autonomie a ierarhllor de la
Hâmnlc şi Buzău, pe care arhiereul suprem a încercat s-o înăbuşe şi prin preluarea titlului de arhimitropolit, menit să-i sublinieze întâietatea. O posibilă cauză
a acestei tendinţe poate fi faptul că, în 1370, mitropolia Ungrovlahiei a fost dublată de mitropolia de Severin. Interesele politice şi concurenţa între Ortodoxie
:şi Catolicism din spaţiul nord-dunărean au generat astfel o situaţie oarecum ciu·
dată prin alterarea conţinutului funcţiei mitropolltane, in condiţiile în care noul
mitropolit de Severin nu era supus unui ierarh superior în cursus honorum, ci
unui egal - mitropolitul de la Arr.eş. Afirmaţia noastră nu este contrazisă de
titlul de exarh al acestuia din urmă, care ii dădea calilatea de reprezentant al
patriarhului, pentru că acest titlu nu apare în documentele din 1370 care consacră întemeierea şi supunerea mitropoliei de Severin doar faţă de cel 1 ,cc este
acolo mitropolit al Ungrovlahiei". Ca „exarh a toată Ungaria ~i al Plaiurilor"
apare mitropolitul de la Argeş abia în 1401, poate mai mult datorită relaxării
tensiunilor interconfesionale d~ntre Ungaria şi Ţara I'omânească 1 , fapt care i-a
permis patriarhului să încerce, într-un mod destul de voalat, să-şi extindă controlul şi asupra ortodocşilor din regatul maghiar. Deci exarhia era în afara graniţelor Ţărjii Homâneşti, :pe când mitropolia Sevcrinului era „a unei părţi clin
Ungrovlahia, aclică a unei jumătăţi":;.
·
Deci, existenţa a doi ierarhi care aveau acelaşi titlu, pc fondul mai vechi
în care toţi şef'i ecleziastici au fost numiţi vlădici, a putut ~encra rr.ai apoi confuzii, în special clupă ce Constantinopolul nu a mai putut să-şi trimită proprii reprezentanţi în scaunele rămase vacante şi în care nevoia a iinpus să fie aleşi
oameni ai loculu.i. Aceştia, legânp mai târziu titlul de mitropolit de cel de metropolă ~i rcvenfod astfel la sensul său primar de ierarh rezident în caµitală, au
renunţat să şi-l mai atribuie, preferându-I pe cel de arhiepiscop, care continua
să le asigure egalitatea in rang cu arhiereul de la Argeş. Deşi folosirea titlului de
mitropolit de către episcopii de Râmnic şi de Buzău nu răzbate explicit din puţinele izvoare păstrate 6 , el nu este totuşi exclus 7, din moment ce, pentru a-şi sublinia superioritatea ierarhică, întâistătătorul Ungrovlahiei a ales titulatura de arhi~ Cf. Ioan N. Floca, Drept canonic
Ticească, I, Bucureşti, 1990, p. 321-322.

ortodox,

legislaţie şt

administraţie

bise-

Ibidem, p. 188.
Vezi cele două documente referitoare la întemeierea mitropoliei de Severin
la Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, XIV, partea I, p. 6-9 (în continuare Hurmuzaki).
6 De remarcat că titlul de arhiepiscop apare documentar fn prima jumătate a
sec. XVI, fiind probabil acordat iniţial mitropolitului (prima consemnare într-un
act voievodal este din 28 Iulie 153G}, apoi şi episcopilor (primele consemnări în
actele voievodale sunt din 1583/4). Dar, în decursul sec. XVI, mitropolitul apare
doar de trei ori cu titlul arhiepiscopal, în timp ce, din 1554, iintitulaţia arhimitropolitană este frecventă. Faptul că aceasta se va Impune dovedeşte o probabilă
încăpăţânare a celorlalţi arhierei de a-şi spune mitropoliţi, până când s-a acceptat că mitropolia este legată de capitală. Preluarea ulterioară de către ierarhii de
la Râmnic şi Buzău a titulaturii de arhiepiscopi pare să confirme această încăpă
4

5

ţânare.
7 Vezi !nsemnarea de pe „mâna sf. apostol Filip" moaşte aflate în pose·
sia episcopiei de Râmnic, cumpărate de Matei Basarab în 1641 cu sprijinul „preaosfintitului Mitropolit domnul Ştefan" (la N. Iorga, Studii şi documente cu privire
la istoria românilor, XV, Inscripţii din bisericile României, Bucureşti, 1908, p.
35'!). În acest an un ierarh cu numele Ştefan avem doar la Buzău, de unde trece
la mitropolie abia in 1618. Deci, fie episcopul Ştefan de Buzău şi-a oferit colaborarea pentru obţinerea unor moaşte destinate episcopiei vecine şi a fost răsplătit
cu titlul mitropolitan, fie textul a· fost redactat dUpă 1648; în cazul in care moaş
tele au fost totuşi cumpărate în 1641, prima variantă pare mai probabilă. ·
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mitropolit asa cUJl'I într-un document din 1592 a fost aleasă cea de arhipatriarh
pentru a-l ct'enumi pe patriarlrnl ecumenic in comparaţie cu ceilalţi capi ai Ortodoxiei8.
Acest titlu a atras puţin atenţia cercetătorilor. Dacă pentru Augustin BunC'a
el este doar rezultatul abuzului arhiereilor români de a-şi inslL~i titluri pe care
nu ie deţineau de drept, abuz introdus de sârbi prin întemeierea patrînrhiei ·de
Ipek'i, Nicolae Iorga explica această intitulaţie prin simpatia lui Lukas Hirscher
pentru Ghenadie al Ardealului: solicitând manuscrisul slavon al Cazaniei a ll-a
coresiene de la mitropolitul Târgoviştei, primarul braşovean s-a simţit „silit a-l
numi «arhimitropolit„ pentru a nu-l jigni pe «mitropolitul» Ghenadie" 10• Pornind
ele la aceeaşi tipăritură din 1581, Ştefan Lupşa considera că arhimlttropolit e~te
sinonim cu exarh 1 1, părere împărtăşită parţial şi ele Manea M. Cristişor, singurul
care face legătura şi cu obiceiul arhiereilor de la Hâmnic şi Buzău de ~-şi acorda
titlul arhiepiscopal 1 ~.
Deci, pentru Bisffica Ţării Homâneşti calitatea de arhiepiscop a fost întrebuinţată~ la început, mai mult în sensul său administrativ, de treaptă ierarhică
superioară episcopatului, dar rezistenţa arhiereului suprem a făcut ca, în fin;:il,
să rămână doar cu ~ensul său onorific. Aşa s-ar explica si de ce, cu timpul. calitatea de arhiepiscop a ajuns să fie consrderată la noi ca .inferioară faţă de eea de
mitropolit, în ciuda concepţiei contrare promovate in bisericile controlate de greci
şi a marii influenţe pe care ortodoxia greacă a exercitat-o asupra ţărilor române.
Situaţia fiind similară şi în Bisericile slave, nu este exclu~ o preluare a acestei
semnificaţii de la slavi, mai ales că cercetările lingvistice confirmă că termenul
arhiepiscop a fost adoptat de români prin filieră slavonă. lnsă, faptul că şi mitropolitul şi-a însuşit această calitate. deşi mai rar la început, dovedeşte că în spaţiul românesc s-a dat o luptă intre influenţa slavă şi cea greacă, soluţia finală
fiind, în bun;i măsură, determinată de propria evoluţie a organizării Bisericii
Ungrovlahiei.
Spre sfârşitul sec. XVII, pe măsură ce s-a conştientizat faptul că, în jurul
anului 1504 când patriarhul Nifon a reorganizat Biserica Ungrovlahiei, a fost
creată o mitropolie cu două episcopii sufragane care, ca jnstituţii, au primit
întotdeauna aceste nume, în ciuda felului diferit in care s-au intitulat rez•dentii
lor, arhiereii de la Râmnic şi Buzău au început să-si spună tot mai rar arliiepiscopi iar titulatura de arhimitropolit a fost abandonată. Creaţie originală a
Bisericii Ţării Româneştii ea nu a rămas însă fără ecou, ci a trecut Carpaţii
odată cu Coresi, pătrunzânrl în predoslovia Cazaniei tipărite în 1581, şi Milcovul
împreună cu descendenţii dinastiei muntene care au ajuns să ocupe tronul voievodal moldovean. Dar, dacă în Transilvania ea nu va prinde rădăcini din motive asupra cărora ne vom opri cu a11ă ocazie, în Moldova i se va da un cu totul
alt înţeles în scurta perioadă în care a fost utilizată.
Intr-adevăr, pare o enigmă de ce în Moldova, într-o situaţie aparent similară,
nu a fost preferată aceeaşi soluţie. Şi aici. alături de mitropolia Moldovei şi Sucevei, până în primele decenii ale sec. XVII documentele vorbesc de mitropolia
Romanului sau de Mitropolia de Jos şi de mitropolia de Ia Rădăuţi. Cauza penIJru care şi aici au coexistat ierarhi cu aceeaşi titulatură pare a se datora prezenţei capitalelor secundare. Patriarhia a confirmat doar o mitropolie pentru Moldova. Pentru a controla o eparhie atât de întinsă, :mitropolitul avea nevoie de
ajutoare, dar el nu putea întemeia ,decât instituţii subalterne, deci numai episcopii. Aşezate în oraşe în care existau reşedinţe voievodale, ele au preluat însă
şi semnificaţia politică a acestora. devenind „mitropoliiu. Stabilindu-se mai ap<Ji
definitiv capitala statului, mitropolia de Roman şi cea de Rădăuţi au revenit la

8 Vezi Documentele privind istoria României (DIR), B, Ţara Românească, sec.
al XVI-lea, VI, p. 46.
9 Cf. Ierarhia Românilor din Ardeal şi Ungaria, Blaj, 1904, p. 12.
10 Cf. Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, ed. a II-a,
I, Bucureşti, 1928, p. 187.
11 In studiul din Mitropolia Ardealului, nr. 3-4, 1957, p. 221.
1l! In Studii Teologice, nr. 1-2, 1965, p. 79).
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statutul lor canonic de episcopii. Cu rare excepţii însă, când au fost nwn.iţi milor li s-a spus doar episcopi şi vlădici. Doar in rândurile clerului inferior pare a fi existat tendinţa de a li se acorda titlul arhiepiscopal 13, fie datorită unei confuzii de termeni, fie pentru a sublinia însuşirile deosebite ale unora dintre ei. Dec.i titlul arhiepiscopal nu le-a fost dat arhiereilor de
li! Homan şi Rădăuţi pentru a-i situa pe o treaptă ierarhică superioară, ci s-a
~vut în vedere mai mult sensul primar al termenului, care scotea in relief personalitatea extraordinară a ierarhilor cărora li se acorda. Mitropolitului în schimb
se pare că i s-a acordat destul de devreme acest titlu, chiar dacă în documentele
cancelariei voievodale găsim intitulaţia „arhiepiscop şi mitropolit" abia în ultimii
ani ai sec. XVI. Dar ~i în cazul lui, iniţiativa pare să aparţină tot clerului inferior, care comanda pisaniile din biserici sau mănăstiri şi lăsa pentru posteritate
câteva însemnări pe filele manuscriselorll. Toate acestea sugerează că iniţial titlul arhiepiscopal le-a fost acordat şi mitropoliţilor cu aceea~i semnificaţie pri~
mară de. care aminteam mai sus. Că ei însisi nu au folosit această titulatură 15 o
dovedesc cu prisosinţă actele emise din inlţi'ativa lor, între care de mare importanţă sunt cele destinate străinilor, în care de obicei exista tendinţa de a converti intitulaţia ortodoxă într-una similară din ierarhia catolică. Astfel, într-o scrisoare adresată în 4 februarie 1564 către oficialităţile din Bistriţa, mitropolitul Grigorie se intitula simplu „episcop de Suceava" 16, iar în scrisorile adresate în 15
octombrie 1588 papei Sixtus V mitropolitul Gheorghe Movilă semna doar ca „mitropolit al Sucevei şi întregii Moldove" şi, semnificativ, ca episcop mitropolitan
de Suceava'· 17.
Dacă titlul arhiepiscopal ar fi fost ceva obişnuit.. în mod sigur nu ar mai fi
prezentat nici un interes scrisoarea adresată în 3 nov. 1598 de patriarhul Alexandrei, Meletie Pigas, aceluia.si mitropolit Gheorghe Movilă în legătură cu înălţa
rea în rang a Bisericii Moldovei. Dacă ar fi purtat deja acest titlu, Gheorghe Movilă nu ar mai fi avut de ce să-i ceară patriarhului „ridicarea în sinod a Mitropoliei la arhiepiscopie" 18 • Dar, deşi această dorinţă nu s-a materializat, de acum
încolo capii Bisericii moldovene îşi vor adăuga constant noua calitate alături de
cele vechi de mitropolit şi vlădică. ln legătură cu această transformare este utilizat pentru prima dată în Moldova titlul de. arhimitropolit care, probabil sub
tropoliţi, intâistătătorilor

1·1 Vezi însemnan·a de pe un act din 12 mai 154G în care este amintit „arhiepiscopul chir Macarie" ce a obţinut o serie de proprietăţi pe seama „mitropoliei
Homanului" (în DII~, A, Moldova, sec. al XVI-lea, I, p. 503), sau cea din 1504
a p1·eotului lgnatie care a copiat un minei „prin stăruinţa şi binecuvântarea ~i
dania arhiepiscopului de Bădăuţi, chir Ioanichie" (la Mircea Păcurarh.1, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. a II-a. I, Bucureşti, 1991, p. 37m.
11 Vezi fresca de la mănăstirea Suceviţa (c. 1595-()) cu scena întâmpinării
moaştelor Sf. Ioan cel Nou, unde apare ',,arhiepiscop Iosif", inscripţia de la Voroneţ care spune că pridvorul „l-a înfrumuseţat şi l-au aurit Teofan arhiepiscop al
M•oldovei, în anul (1550)", în.semnările de pe manuscrisele copiate din porunca
,.arhiepiscopilor" Grigore Ifoşca (1546-1551) şi Grigorie II (1552-1564), unul dintre
ei fiind amintit cu acelaşi titlu şi în Pomelnicul mănăstirii Bistriţa.
13 Un document care pare să contrazică această afirmaţie este tratatul încheiat în 14fHI între Ştefan cel Mare şi regele Poloniei, pentru care şi-au dat acor1dul
„arhiepiscopii, episcopii şi consilierii şi supusii noştri'', fiind semnat de arhiepiscopul Gheorghe ~i de episcopii de Homan şi de Rădăuţi. Dar aceste titluri par
a fi mai mult un calc după varianta tratatului care a fost dată în numele regelui Poloniei şi ierarhilor şi supuşilor acestuia. O dovadă sunt variantele prin care
reprezentanţii Ungariei şi cei ai lui Ştefan însuşi atestă că. din partea Moldovei,
tratatul a fost încheiat de domn cu „mitroµoliţii, vlădicii, boierii" (Hurmuzaki,
II/ partea a II-a, p. 424--444).
1" N. Iorga, Documenţe româneşti din archivele Bistriţei, II, Bu{:ureşti, 1900,
p. XXXIX.
17 Hurmuzaki, III, p. 111-11:1.
1s Hurmuzaki, XIV I partea I, p. 108.
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influenţa corespondenţei cu Meletie Pigas, nu pare să fi avut succes, fiind imediat concurat de cel de arhiepiscop 19, deşi se pare că a supravieţuit şi in primele
decenii ale secolului următor20.

In concluzie, s:militudinea de situaţie din cadrul Bisericii Moldovei cu
cea din Biserica Ţării Româneşti a fost doar aparentă şi, în consecinţă,
ea nu a putut genera aceeaşi dezvoltare ierarhico-terminologică. ln Moldova schema de organizare mitropolie plus două apoi trei episcopii sufragane a funcţionat de foarte devreme, iar titlul de arhiepiscop a fost
folosit în sec. XVI rar şi numai cu sensul său onorific. Introducerea lui
oficială este legată de dorinţa Bisericii Moldovei de a obţine o mai largă
autonomie şi atunci el a fost preluat, cel puţin pentru o vreme, cu sensul care i se dă în Bisericile greceşti, de treaptă superioară mitropoliei.
Poate tocmai neobişnuinţa lui a făcut posibilă folosirea paralelă la început a titlului arhimitropolitan sinonim creat de Biserica soră de peste
Milcov, pentru ca ulterior să se impună termenul consacrat de practica
răsăriteană canonică.

Al doilea titlu care stârneşte interes este cel de vlădică. După cum
am văzut, polisemantismul său, care cuprinde atât domeniul laic cât ~i
pe cel religios, este o dovC:tdă elocventă că acesta a fost primul titlu pe
care li l-au dat românii ierarhilor lor spirituali. O altă dovadă, la fel de
elocventă, este faptul că, în ciuda diversităţii terminologice care se naşte
odată cu organizarea temeinică a Bisericilor româneşti şi a evoluţiei pe
care o va avea însuşi termenul de vlădică, românii, laici şi clerici, ;m
fost întotdeuuna mai înclinaţi să folosească vechiul titlu, indiferent de
rangul pe care-l ocupa în ierarhie arhiereul la care se refereau. Predispoziţia pentru utilizarea lui a fost cauza care i-a determinat şi pe cM:'1torii străini să-l înregistreze cel mai adesea ca pe un termen generalizator, care-i îngloba pe toţi reprezentanţii ierarhiei ecleziastice superioare21.
Acest titlu a avut însă o evoluţie distinctă în cele două ţări rom;1neşti extracarpatite. Dacă în Moldova i s-a dat mai mult un înţelet:.
neutru, de arhiereu în general, fiind un atribut de care se foloseau toţi
ierarhii, inclusiv cfmd semnau împreună, în Ţara Romuneasdi se mar.ifesta tendinţa, c;!l"c pare să aibii c;iştig de cauză spre sfârşitul sec. XVII,
de a acorda acest titlu numai mitropolitului. Dacă în Moldova, după introducerea limbii rom<c1ne în cancelaria voievodală, „cei patn1 ierarhi"
sau „arhierei" amintiţi în textele slLlvone devin „vlădicii", sau dadi toţ.i
aceşti;1 acceptau intitulaţia colectiv;! „noi ... rugătorii şi vlădicii ţ;irii",
în Ţara Rom;'.încascJ vlădică este aproape nelipsit din intitulaţia mitropolitului în timp cc episcopilor li se acorda rareori acest titlu, at[1t in
documentf'le emise de cancelaria voievodal.:! cât şi în cele date ele ~e
rarhi în nume colectiv. Semnificativ, atunci când au fost traduse în ro----·----

„ 1n

3 martie 15fJ7. intr-un document emis in cancelaria voievodală. Ghec:·JJ€ntru ca la 12 iulie acelaşi an să i ~;e
XVI. TV, p. 157 şi 17f).
'.!O ln a1.'rilie-iulie J(;2J. intJ>-un act emis de „vlădicii ţării"", J\nastas.ie Crimr:-i
apare ca arhimitropolit, ~ll•ituri de cei tr2i episcopi sufragani I Jbide.m, ~.ec. ;;l

Movilă era intitulat arhimitropolit,
spună arhiepiscop (l)JH. /\. Moldova. sec.

ghe

XVII-le:~. vol. V. p.
~ 1 Vezi Ccllcitori

:·o-n.

strâini dt•s1m· Tc'iri.'e l?omâ!ll', T-·-VIJJ, Bucuresti. 19G8-!!)33,

pa-,;sim.
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mâncşte Letopiseţul Ţării Româneşti alcătuit

în sec. XVI şi Invăţăturile
lui Neagoe Basarab, termenii vlădică-vlădicie i-au înlocuit constant pe
cei de mitropolit-mitropolie, mai ales în înşiruirile de trepte ecleziastice22, iar Radu Greceanu, vorbind despre succesorul mitropolitului Teodosie, afirma că Antim Ivireanul, „ca să poată fi arhiereu vlădică ... i
s-au făcut rnetathesis de la episcopia Râmnecului la vlădiciia ţării .. .
[şi] în stepena şi cinstea vlădicii l-au adus" 21 .
Aflate sub înrâurirea ambelor sfere ale credinţei orientale - slavonă şi grecească - , Bisericile româneşti s-au dovedit receptive la influenţe terminologice şi organizatorice venite din amândouă direcţiile şi,
în ciuda faptului că domeniul sacrului a fost destul de strict reglementat prin canoane, au reuşit, pentru o bună perioadă de timp, să transforme aceste influenţe în creaţii originale. Stau mărturie în acest sens
titlurile de arhimitropolit şi arhipatriarh, sensul special conferit titlului arhiepiscopal şi titulatura de vlădică - creaţie care s-a bucurat de
cea mai îndelungată perenitate. Ele se înscriu, alături de alte elemente
de credinţă şi ritual, într-un domeniu care constituie specificul creşti
nismului românesc şi, în acelaşi timp, contribuţia românilor la îmbogă
ţirea tezaurului religiei creştine.
ANA DUMITRAN

ClUELQUES CONSlDERATIONS SUR LA Ti;:l?MINOLOGIE ECL"ESIASTIQUE
HOUMAlNE Ut;LATIVES AUX JIAUTES I'lU::L\TS UTILISEE EN VALACHIE
ET MOLDA VIE JUSQU' A 1700
('llesume)
Dans la Valachie et Moldavie, it ctite des termes consacres de J'hierarchie
eccle„istique (eveque, metropolite. archev(•que, prelat), ont ete utilises des termes
speci~iques (archimetropolite, vlădică), resultes â la suite de l'evolution specifique
de-. Eglise.~ roumaines.
Ainsi, parce-que dans le XVIe siecle et dans la premiere moitie du XVIIe
siede le" evClques de Râmnic et Buzău se sont attdbuc's Ie titre d'archeveque, a
cause de Jeur desir d'l>tre autonomes fâce au metropolite, ca-ci pour souligne sa
supremalie, s'est as.,ocie le titre d'archimetropolite. A c:luse de cette concurrence,
le titre d'arcl1evl'que a obtenu un statut inferieur a celui de metropolite, aussi
cumme dans Ies eglises slavones, mais contrairement a celui des eglise~ grecques.
J ,e titre de vlădică a ete accorde a tous Ies prelats, mais dans la Valachie.,
ve,·.~ le fin du XVlle siecle, il a reste un attrrbut du mdropolite.
Dans Ia Moldavie, a ete utilisee avec preponderance la terllllinulogie consacree par la practique des eglises grecques, et le titre de vlăd.ică a reste un
att:·i but des torn; Ies prelats.
.

~ ln letopiseţ se spune că Neagoe Basarab ,.au chemat patria10ii, vlădicii,

~(.>!~copii, egumenii, preoţii, călugării, diaconii ... de au făcut .sfânt mii'"" (Literatura rnmână veche (1402-1617), introducere, ooiţie îngrijită !li note de G. Mihăilă
~i Dan Zamfirescu, I, Bucureşti, 1969, p. 226), iar la Neagoe Basarab înşil'"uirea
„patriar~i. vlădici, episcopiu alternează cu cea de „patriar~i. mitropoliţi, episcopi"

(Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Text ale~ si stabilit de
Flm·ica Moisil şi Dan Zamfirescu. Cu o traducere a originalului siavon de G.
Mihăilă, Bucurel)ti. 1970).
ea Cronicari munteni, 3, Hadu Greceanu. Crnnica. ediţie îngrijită de Mihail
Gregorian, Bucur~ti. 1984, p. 152.
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DIN COLECŢIA „C. I. KARADJA" iA BIBLIOTECII
NAŢIONALE - BUCUREŞTI
I

. Cu ani în urmă ne-..am ocupat în două studii de personaHtatea bibliologului şi bibliofilului român Constantin I. Karadja1 şi de colecţia
i>a de carte şi manuscrise2, colecţie ce se păstrează şi astăzi, ca unitate
distinctă, în fondurile Bibliotecii Naţionale din Bucureşti. Parcurgând
conţinutul acestei colecţii (cca 1400 de cărţi, 11 manuscrise, ,203 stampe,
81 ·de hărţi), ne-a apărut evidentă concepţia care a stat la baza alcă
tuirii ei, precum şi noi aspecte legate de personalitatea bibliofilului cercetător. Astfel, pe colecţionarul Karadja l-a ·preocupat
achiziţionarea
unui mare număr de cărţi vechi, rare, manuscri5e, stampe, hărţi, valori
bibli'ofile remarcabile, iar pe cercetător, .adunarea unui material cât
mai bogat referitor la istoria poporului român, cu precădere lucrări ale
unor autori sttăini, pe care el însuşi le-a folosit ca surse de documentare pentru numeroasele sale studii istorice. A luat naştere, în acest fel,
o valoroasă colecţie de cărţi .şi manuscrise cu referiTe la ţara noastră,
uni.că, după câte ştim, ce ar putea fi intitulată „românica".
. Printre cele 11 manuscrise, ce se mai păstrează astăzi .în colecţie,
manuscrisul cu nr. de inventar 1 7198 intitulat Diario d.'Europa este deosebit de important deoarece in filele sale regăsim date referitoare la
Transilvania secolului al XVII-lea, manuscris necunoscut, ce merită
toată atenţia, alăturându-se numeroaselor mărturii
ale unor că]ăt<;iri
străini despre Ţările Române.
După cum se ştie, numărul călătorilor străini,
care au vizitat Ţă~
rile Române cu diferite prilejuri (negustori, cărturari, diplomaţi misionari etc.)' de-a lungul secolelor, este foarte mare. Mărturiile lor, de multe ori unice şi de o importanţă covârşitoare, au fost reţinute în lucrări
de istorie a poporului român (N. Iorga mai ales), în culegeri speciale
(N, Iorga 3 , P. P. Panaitescu4 ş.a.). Marea colecţie Călători străini despre
Ţ(1-rile Române, din care au apărut până acum 8 volume, sub auspiciile
Institutului de Istorie „N. Iorga", este un adevărat tezaur de informaţii
de acest gen. care, atunci când va fi incheiara, va fi un monument de
prim rang al interesului unanim manifestat secole de-a rândul de suflarea intelectuală şi politică europeană faţă de spaţiul românesc, faţ.ă
de limba, cultura, profilul moral şi realizările poporului nostru.
1 Vezi studiul nostru Constantin I. Karadja ( 1889-1950) bibliofil şi bit1Ziolog, în Biblioteca şi cercetarea", X, 1986, Cluj, p. 274.
2
In comunicarea, Colecţia Constantin I. Karadja, la sesiunea naţională Vatori ?ibliofile din patrimoniul cultural naţional, ediţia a 7-a. Tg. Mureş, W85.
" N. Iorga, Istoria românilor prin călători, Bucureşti, 1981. Ed. îngrijită de

Atlrinn Anghelescu.
4
p._ P. Pana1t.escu, Ccllători poloni în Ţările Române, Bucurt>şti, 19W.
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Ni se pare, deci, firesc, ca orice noi mărturii de acest gen, culese
rlin descrieri şi note de călătorie încă necunoscute, să fie aduse neîntârziat la lumină. O asemenea mărturie poate fi, credem, manuscrisul
amintit mai sus.
De la bun început se pune întrebarea: cine este autorul? Singuru}
indiciu, de pe manuscris, este următoarea frază, ce se află înaintea tiilului primului capitol: „Ad u.so di P. Giacomo Regino Quadri Domenico", care pare a fi adăugată pe manşeta albă din partea superioară
a paginii, după încheierea redactării manuscrisului, fiind scrisă cu o
c;:erneală mai închisă la culoare decât restul paginii şi oarecum înghesuită, din lipsă de spaţiu.
Din această scurtă frază ar rezulta că autorul manuscrisului este
un călugăr dominican pe nume Giacomo, care, asemeni atâtor confraţi,
a călătorit prin Ţăril-e Române cu sarcini de misionar în a doua jumă
tate a secolului al XVII-lea, notând cele văzute şi cunoscute la faţa locului într-un „diario". Grafia frazei citate este aceeaşi cu a întregului
manuscris, iar relatările sunt făcute la persoana întâi, asemeni unui
martor ocular, ceea ce ar duce Ja concluzia că autorul frazei este una
~i aceeaşi persoană cu autorul întregului manuscris. Aceasta nu exclude
insă posibilitatea ca autorul să fie altcineva decât „padre Gia.como",
că.ci formula „ad uso" (spre folosinţa) nu trebuie interpretată neapărat
ca o dovadă a caracterului autograf al lucrării. Se poate presupune că
aiLcineva a făcut călătoriile prin cele câteva ţări europene, descrise în
manuscris, inclusiv Transilvania, scriind jurnalul, .apoi, un oarecare că
lugăr, Giacomo, retras în chilia sa, citindu-l şi plăcându-i, l-a copiat
.. spre folosinţa" proprie. In lipsa altor indicii, mai sigure, problema palernităţji manuscrisului rămâne deschi'să.
S-ar mai putea pune şi altă întrebare. Dacă, ţinând seama de caracterul oarecum ambiguu al formulei „ad uso", manuscrisul nu repre:.>fo tă de fapt o traducere î.n italiană a unei relatări de călătorie redacl-âtă în altă limbă (germană, franceză), poate chiar publkată. Titlul Dia!°io' d'Europa care figurează pe cotorul manuscrisului ne-a îndemnat să
căutăm eventuale scrieri de epocă, având aproximativ acelaşi titlu. 1n
C3.talogul lui Graesse (II, p. 382) figurează o asemenea scriere:

„Diarium Europaeum odl erl Beschreibung denkwiirdigster · Sachen
so sich in Europa von 1651-81 begeben haben. Franckf. a. M.
1659-83, 45 tom. en 27 val., in 4°. Cet ouvrage, dont les 18 premiers voi. sont de Mt. Mayer, porte a parlir de 30' tome le titre:
N eueingerichtetes Diarium".
O eventuală confruntare a manuscrisului cu scrierea de mai sus sau
altele asemănătoare - chiar dacă nu ar duce la concluzia că e vorba, în
cazul nostru, de o traducere, - ar fi totuşi folositoare, cu titlu de comparaţie.

Manuscrisul are circa 570 foi numerotate şi câteva foi albe intercalate între cele 4 capitole, ce au paginaţie proprie, începând de la 1.
Nu există foaie de titlu, prima pagină începând cu textul primului capilol. Textul este scris cu o grafie mică, cu cerneală neagră. Este legat.
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în pergament (20 X 13,5 cm) - legătura originală, credem -, iar pe
cotor es~e scris cu cerneală neagră titlul lucră·rii: Diario d'Europa. Starea de conservare este bună, numai blocul volumului este uşor desprins
din legătură. Manuscrisul intitufat, deci, Diario d'Europa (Jurnal de că
lătorie prin Europa) cuprinde descrierea a patru mari regiuni, fiecare
având paginaţie proprie:
1. De Paesi

Bassi, o Provincie Fiaminghe (Despre Ţările de Jos sau Provinciile

F1arnande), p. 1-87;
Del Regno di Pollonia in generale (Despre Regatul Poloniei 1n general), p. 1-79;
IZ Regno d'Ungheria (Regatul Ungariei), p. 1--61;
4. L'Angliterra (Anglia), p. 1-143.
·J

·c

Nu ne propunem aici să facem o descriere amănunţită a părţilor eomponente ale manuscrisului. Ne vom opri nmnai asupra fragmentului referitor la
Her;atul Ungariei., Notizie del Regno d'Ungherta e delli stati che da esso depandano (Informaţii despre Regatul Ungariei şi despre statele care depind de ~cest.:1),
1ragment ce cuprinde, la rândul său, trei mari părţi:
- Parte l
Del Ungheria in generale (Despre Ungaria ln general)
- Parte 2 Del Ungheria in particolare (Despre Ungaria în special);
- Parte 3 - Delia Transilvania, Croazia, e Dalmazia) (Despre Transilvani;1,
Croaţia !:'Î Dalmaţia).

Pri·mele două capitole ale acestei uUJime părţi cuprind:
Capitolo I
Della Transilvania in generale (Despre Trnnsilvanfa în 1-?<'neral) - p. 36-40.
- Capib:>lo 2 - Delia Tran~ilvania in particolare (Despre Tr<msilvani.a în
special) - p. 40Capitol ul întâi incepe cu descrierea generală a Transilvaniei, fragment pe
care-i reproducem in întregime, fiind grăitor prin el insu.şi:
„Transilvania face parte din Ungaria, dar ca provincie se constituie ca Principat cu dependenţă de Regatul Ungariei, învecinat la partea de nord cu Rusin,
către provincia Poloniei. La est cu Moldova şi Valahia, la sud cu Valahia şi Un~arfa, care are
de la apus mai mult de 200 mile şi .se tn1linde de la est la vest
pe o lăţime de 150 mile. Este denumită de localnici şi de unguri ArdeaP, de germani Siteraburgen, şi in latină Dacia şi chiar Dacia Med~terranea. I se ispune
Transilvania pentru că este aşezată lângă păduri întinse care ajung până la frontlerele sale, şi i se spune Sivenburgen, ceea ce înseamnă 7 oraşe pentru că posedă
un număr de 7 mari oraşe. Ţara este abundentă şi fertilă, produce vinuri excelente, fructe din belşug şi grâu suficient Are multe păduri, în care se găsesc
~·)ate speciile de vânat ca şi diverse animale mai rare, cum sunt: cai şi tauri săl
batici, râşi, jderi, zibeline, vulturi, fazani şi altele. Are mulţi munţi, i.n special
câtre frontiere, in care se găsesc din belşug mine de sare, de fier, de argint, ele
aur. Are multe râuri şi lacuri ce abundă in peşte excelent. Râurile principale &Unt
Mureşul5, Oltul7, Crişule, Târnava9 mare şi mică şi FOt"einl 0 . Apele, in mod ~f.'ne
ral sunt putin sănătoase pentru că sunt destul de minerale. Are 5 cetăţi principale. cu un numlir însemnat de propi-ietăţi, castele şi sate".
Descrierea cadrului geografic ţ;i a particularităţilor naturale ale Transilvaniei se întâlneşte, de regulă, în ma.i toate jurnalele şi notele ele călătorie ale
\Temii. Este suficient să răsfoim colecţia citată mai sus de Călăto1·i străini despre
Ţările Române ~i să ne oprim la câteva texte cuprinzând referiri la Transilvania
acelei epoci (Giovanni Antonio Magini (1555-1617)11, David Frolich (1595-1648)1~.
:. I n ms.: Erclci (p. 3G).
In m~.: Ma.-isch (p. :lfi).
7
Jn nu.: La J,uta (p. :l6).
~ ln ms.: Crisio (p. :rn)
11

'' ln ms.: Ckool maggiorc c Tninore
l"eidn~tif-;:::;it.
11 Călăi. strc1ini...•
I• 1bic!em, V, p. 45.
•

(p. 36).

0

IV. p. 5112.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ADRIANA MITU

160

Conrad
Iacob Hiltebrandt (1629-1679)' 3 !)i descrierea deosebit de amănunţi.tă a
Transilvaniei ce ne-a răm<l5 de la Antonio Possevino (1533-1611) 14, călugăr iezuit
italian.
în- continuarea manuscrisului italian, ce face obiectul prezentului studiu, urmeazti o însemna1t{1 parte consacrată relatării unora dintre evenimerlltele mai importante din istoria Transilvaniei, aşa cum le va fi perceput autorul din lecturi
«,1u din auzite. Evenimentele sunt relatate sumar, în ordine cronologică, începând
cu cucerirea Daciei de către rom<mi, până către sfârşitul secolului al XVII-iea,
cfmd Transilvania era guvernată de principele Mihai Apafi (1661-1690).
Autornl, el însuşi faţă bisedcea5că. acordă o atenţie deosebită religiei practicate în Transilvania, făcând un scurt istoric al acesteia. Faptul că era preot catolic, ii determină să c0nsidere, încă de la început, că: „Heligia din Transilvania
esie, din nefericire, coruptă de multe erori şi felurite erezii". In continuare. arată
că

,,Dacii antici au fost convertiţi la credinţă de Sf. Niceta, care a fost primul
pmot apuscan" 1". !ar de la Re~ele Sfântul Ştefan (anul 1000 e.n.) şi până în secolul

al XVI-iea toate popoiirele din acea-stă zonă au fost cre!itinate în religia catolică
care „a fo~t coruptă de erorile calviniste, luterane, anabaptiste. greceşti şi ariane.
!'.ro rile lui J .uther, ale lui Calvin !)i ale anabaptL-:;tilor au venit din Germania vecină în Ung<i,ria şi cele ale grecilor de la vecinele Valahia şi Moldova, iar ariani~mul a fos.t introdu<> de Georgio Blandrestat''. medic piemontez şi de Francesco
David 17 •. Autorul mai arată că „în prezent", adică spre sfârşitul secolului al XVIIlea, religia în vigoare este cea a lui Calvin, dar că „există liberul exerciţiu al
religiilor ariană, anabaptistă, calvinistă şi luterană, neHps.ind nici cea a grecilor
şi schismaticilor şi un nwnăr mic de catolici".
In Transilvania se găseau atunci trei biserici episcopale, „una la Varadin care
<.e află acum în Ungaria şi cele din Ernestat şi Vais.'!enburg, care sunt în puterea
er·eticilor".
tn continuare, este -descrisă organizarea politico-administrativă a Transilvaniei. arătându-se că principele, ce purta numele de „Voivoda", nu este ereditar,
ci ales de reprezentanţii nobilimii comitatelor provinciei, fără ele care nu putea
hotărî nimic, ales în acela.5i timp şi cu aprobarea Porţii Otomane şi a Impăratu
lui Am:triei. Aceşti 1-eprezentanţi ai nobilimii si poporului „au câştigat multe priv.ilegii, fiind scutiţi de dări, trebuind tottl!;ii, la nevoie, să servească pPrsonal Bisericn, acol<> unde principele nu era prea bogat. cele meri bune rente ale lor venindu-1.e din subadministrarea minelor în care se gă~esc din abundenţă metale pretioase". ln caz de nevoie, pot fi înarmaţi 30, chiar 40 de mii de persoane, ţara
fiind apărată prin multe fortăreţe şi „munţii care o înconjoară servindu-le de
ziduri puternice hnpotriva duşmanilor" ..
Limba vorbitt'i în Transilvania este „variaită", după diversihtea popoarelor
care o lacuiesc, în care sunt incluse limba un.g,ară. saxonă, valahă, moldovenească
~i greacă. Scutul provinciei e.s.te negru cu 3 .cot-bi''. ·
Privind organizarea administrativă, autorul arată că Transilvania este împăr
ţ; tă în comi:tate sau regiuni care sunt în număr de I:!, locuite de 5 naţiuni: ung u1•ii, saxonii. secuii, moldoven-ii ~i valahH. Ungurii locuiesc, în moci special, în

1::

Jl>idcm., V, p. 545-55ii.

" ll>idem, ll, p. 527-GOG.
i:.

rn7!l, p.

Vezi Ioan G. Coman, Scriitori

bisericeşti

din epoca

străromdnă, Bucure~ti,

!)'.I.

rn Medic originatl di:n Saluzw. născut în 1515, mai întâi în .'>lujba reginei Poloniei Bona Sfor7.a, apoi a fiicei acestei.a l.5abella, soţia lui Ioan Z1\polya ~i m<tma
tânărului Ioan Si.gismund Zapolya. Unitarian militant l-a câştigat pe acesta
la
doctrina antltrinit.ară. Vezi si relaţia lui Pos.sevino în Călători străini, I, p. 570,
17 Mept ~i popul~1riza.tor al înv1iţăturilor lui Era.smu.s în Transilvania, căpe
tenia unitarien-ilor din această provincie; pentru amănunte vezi ~i Călători străini,
II. p. 45!!-·HiO, 570, 574, 581i.
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6 comitaite: Saitu-Marele Cluj1 9, Huedin20, Alba lulia21, Turda22 şi Datoca.23. Saxonii,
„care pretind că descind din acei puternici saxoni care au opus o mare rezistenţă
lui Carol cel Mare, mulţi dintre aceştia nefiind toleraţi de noua stăpânire, s-au
refugiat în aceste părţi, păstrându-şi vechea limbă saxonă" 2 \ locuiesc în 5 comitate ce se aflau in: Ţara Sebeşului25, Ţara Bistriţei26, Ţara Oltului27 şi Ţara Bârsei2B. Despre secui autorul afirmă că sunt urmaşii vechilor huni care au năvălit
în Ungaria, retrăgându-se şi în aceste meleaguri. Numele de Secui sau Sechel,
înseamnă in limba lor „fugar". Urmează o caracterizare a acestora: „Sunt gro1>0lani, cruzi şi războinici, păstrând multe din vechile lor obiceiuri". Considerându-se
cei mai vechi din ţinut, ei .se socotesc egali şi în mod egal nobili. Sunt liberi şi
scutiţi de orice tribut, numai la anumite solemnităţi publice trebuie să dea principelui câte un bou. Se conduc după legi proprii, iar Principele Transilvaniei
poartă în titulatura sa princiară şi pe cea de Comes Siculorum 29 • Ei locuiesc
în
7 comitate: Mureşu1 3 0, Gurghiu31, Odorhei32, Chezdi33, Ciuc3\ Sepsia; şi Orbai.,
Ca în majoritatea relatărilor din acea perioadă, referirile la români sunt lacunare. Se poate remarca, în primul rând. că autorul îi împarte pe ace.')tia ln
valahi şi moldoveni, ca şi cum ar fi popoare diferite.
Moldovenii şi valahii locuiesc în diverse sate, în mod special în unele văi
dintre munţi, îndeletnicindu-se cu creşterea vitelor.
ln încheierea părţii de desicriere generală a Transilvaniei, autorul arată că a
împărţit ţara după div~rsitatea naţiunilor ce o locuiesc, remarcând că există confuzii în informaţiile privind oraşele Transilvaniei datorită diversităţii numelor
pe care acestea le poar<tă: „un nume dat de localnici, altul de germani şi un al
treilea de latini, dar vulgarizându-l". Din formularea .autorului rezultă că el dintinge pentru localirtăţile transilvănene trei denumiri: una maghiară, una gemnană,
jar cea de-a treia, „într.o latină vulgarizată", nu poate fi decât cea românească,
căci în forma în care el o percepuse de la localnici, i se părea, ca italian, apropiată de forma latină. Vom
vedea mai jos că el va proceda aproximativ la fel
când se va opri asupra descrierii principalelor localităţi din Transilvania.
Capitolul 2 al celei de-a 3-a părţi este intitulat: Despre Transilvania în special. ln acest capitol autorul descrie, pe rând, oraşele şi cetăţile mai importante
din Transilvania, grupându.le după populaţia predominantă ce locuieşte în acestea. Descrierea este destul de sumară, la unele oraşe amintind şi câte un episod
din istoria acestuia.
Ţinutiul locuit „de ungurii transilvăneni" se află în pa11tea
apuseană a provinciei către Ungaria şi Rusia şi se împarte în 6 comitate. Principalele or~e lo~uite de unguri sunt:
,,Alba Julia36, odinioară cetate episcopală 37 , denumit de localnici Giulia Piernae
şi de latini Alba Gi;ul:ia, este aşezat pe o colină înconjurată de câmpii puţin înie Zatmar.
10 Coloswar.
20 Huniad.
21 Veisemberg.
22 Torda.
23 N ei:dentificait.
24 Vezi si Călători .•. , II, p. 543.
1 3 Landvordenval.
26 Nostereland.
27 Atland.
29 Vezi şi Călători ..• , voi. V, p. 590.
30 Marcoseo.
31 Gadigio.
32 Vartana.rel.
33 Kiech.
34 Ckis.
a; Skipesi.
36 Veisenburg, vezi şi Călători ... , V, p. 566, în ungur~te Fehervar.
37 Reşedinţa episcopală a fost secularizată şi prefăcută in reşedinţă princiară
in 1542; vezi relaţia Possevino, Călători•.. , II, p. 550.

11 -

Acta Mvsei Porolissensis, ~ol. XX, 1996
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Linse pe malul Mureşului. Se află în comit.atul cu acelaşi nume şi este reşedinţa
principilor".
Cluj38 , oraş denurn:it de germani Ciausenburg şi de latini Claudiopolis. Este
a-:;ezat pe micul râu Someş, într-o frumoasă câmpie, dar fără altă apărare deeât
o stâncă veche, şi în care principele a convocat de mai multe ori Dieta Transilvaniei. in 1662 împăratul39 a dat aici o bătălie împotriva tul"cilor.
Baia Mare 4 ~, oraş denum1t de localnici Nagibania şi în latină Rivuli puellares, este aşezat pe râul SăsarH în comit.atul Zatmar. Este un oraş puternic, ce se
învecinează cu mine de aur, iar în el se bate moneda Principatului.
Baia de Arieş42 este un târg43 aflat în comitatul Hunead, cu bogate mine de
aur.
În manuscris mai sunt prezentate sumar .oraşele Gherla (Samosviwar), Tw-da
(Torda), apoi enumerate numai alte localităţi în care trăiesc unguri cum sunt:
Satu Mare (Zatmarbania), Dej (Burglos), Huedin (Uniad), Abrud (Abbrukbania)),
precum şi unele castele situate în munţi unde se află şi o mică localitate a valahilor denumită Fechetău (Keketeto) 44 • Aceştia sechestrau pe toţi trecătorii de pe
râul vecin 45 şi nu-i eliberau decât în schimbul unor bani.
Ţinutul locuit de saxoni se afla chiar în partea de mijloc al Principatului.
Printre oraşele mai însemnate locuite de aceştia sunt descrise următoarele:
Sibiu 46 , oraş-cetate episcopal ce depinde de mitropolia din Cluj, căruia localnicii îi spun Chitener, .iar in latină Cibinus. Este un oraş mare şi frumos, aşezat
la graniţa cu Valahia, pe râul Cibin. Este fortificat cu două rânduri de ziduri, cu
metereze şi turnuri, cu şanţuri duble şi înconjurate de bălţi. ln apropiere, în Ţara
Oltului se află castelul de la Turnul Roşu, care este mic, dar fortificat.
Un alt ora-:; al Transilvaniei este Braşov 47 , situat în Ţara Bârsei 48 , ce e denumit de localnici Prassovu, iar în latină Corona şi Stephanopoli-s. Oraşul este mare
şi frumos şi are un capitlu parohial 49. Este fortificat cu ziduri şi diverse turnuri,
cu şanţuri duble, are 3 suburbii locuite de unguri, secui şi saxoni. Se mai arată
că „în aceşti ultimi ani", deci la sfârşitul secolului al XVIl-lea, „oraşul a rămas
aproape dărâmat după incendierea sa de către emisarii lui Teleki"50. Descrierea
oraşelor Bistriţa5 ', Sighişoara52, Orăştie53 este redusă doar la aşezarea geografică,
ia denumirea oraşului dată în cele trei limbi aminti.te şi cu o referire la bogăţia
solului.
38

Coloswar.
39 Ioan Kemeny (1607-1662) este ales Principe al Transilvaniei la 24 dec.
1660, fără a primi confirmarea sultanului. Acesta trimite o puternică armată turcotătară, îl alungă de pe tron şi-l înscăunează pe Mihail Apafi. Kemeny, deşi pl"imeşte ajutor de la lmpăratul Leopold I, nu reuşeşte să-l răstoarne pe Apafi, şi
este bătut de turci în lupta de la Seleuş (pe Târnava Mare).
40 Neustait..
41 Zâzard.
4 2 Offemburg. Vezi şi Călători ... , V, p. 46.
43 terre în text.
4f Fechetău (Mla5tina Neagră), actualmente Negreni, jud. Bihor.
45 Crişul Repede.
4 s Ermestat.
47 Kromstat.
48 Buncelant sau Burtzlandt; vezi şi Călători ... , vol. V, p. 587.
49 Universita. Nume aparţinând obştei saxonilor: Universitas Saxonum, organizaţia poUtică administrativă si bisericească a sasilor din Ardeal. Vezi si Călători . . „ II. p. 549.
.
.
.
50
Mihail Teleki (1634-1690), cancelar şi conducătorul de fapt al Transilvaiei în ţinutul principelui Mihail Apafi. A contribuit la încheierea acordului prin
care s-a instituit dominaţia habsburgică în Transilvania (1688).
5
1 Bosterane, Noesen, Bistricia din ţinutul Nocsenland.
52
Segesvar, Sa:lesburg, Sciburgius din ţinutul Vadland, pe râul Ckochel (Târnava Mare).
53 Zazvaros, Bros.
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Despre oraşul Mediaş 5 4, situat în apropierea Târnavei Mari, în centrul provinciei, într-un ţinut foarte fertil, ni se spune că este renumit şi pentru faptul că
aki a fost omorât Luigi Griitti, ministTul, consuJ. al lui SuJ.iman, la 28 septembrie
153455 •

Despre oraşul Sebeş (Sebeşul săsesc) 55 aşezat într-o vale adâncă străbătută
Mureş
în ţinutul Landvordenval, care este de fapt o cetate întărită, înconjurată cu apă, ni se relatează că aici în „anul 1552 Castaldo Guvernator imperial a
pus să fie ucb; cardinalul Giorgio Martinus.io, priim-ministru al Principatului
Transilvaniei~. Giorgio Martinuzzi (1482-1551) a fost episcop de Oradea şi apoi
P,1JVernator al Transilvaniei (1541-1551), fiind unul dintre principalii con.~ilieri ai
lui Ioan Zapolya, impunând ţării un regim de spoliere. Ducând o politică duplicitară între Imperiul habsburgic Şi cel otoman, a determinat uciderea sa,
din
Je

c-rdinul generalului Castaldo57_
ln manuscris mai' sunt amintite cetăţile Deva58 , Turnu Roşu5 9, Făgăra5Go, Cisnădioara61 şi alte castele şi fortăreţe locuite de saxoni.
Se trece apoi la descrierea ţinuturilor locuite de secui, formate din 7 comitate aflate în partea nordică a Provinciei.
Scaunul Mureşului62 este o mică cetate, ce a dat numele comitatului în care
cel mai mare oraş este Târgu Mureş 63 , aşezat pe Mureş, la poalele Carpaţilor şi
locul de adunare al secuilor pentru dezbaterea problemelor lor. Mai sunt amint.ite castele, mid localităţi cum ar fi: Ciuc (Kich), Odorhei (Vatuarei), Chezdi
(Kesni) şi Orbai (Orvai). Secuii mai locuiesc şi în numergase sate răspân'dite în
comitatul Scepsi64.
Aşa după cum arătam şi mai sus, datele despre români sunt lacunare, ca de
altfel în mai toate relatările din epocă. Astfel se spune că ţinutul locuit de Moldoveni şi Valahi este împrăştiat prin toată Transilvania, aceştia locuind în orice
vale dintre munţi către Ungaria, Valahia, Moklova şi Rusia. Cele mai mari aşezări
ale acestor popoare" silnt: Rotman, denumit şi Cutuobania, care este un castel
aşezat pe Someş, locuit de Moldoveni şi unde se găsesc şi unele mine de aur şi
argint. Este amintit apoi· castelul Medies, aşezat pe Someş, către Ungaria, locuit
de valahi şi o mică aşezare, Varevy sau Versol, ce se află pe valea Arad, locuită
de valahi, despre care se credea că este antica Sarmisegetuza, capitala regelui Decebal. ln încheiere este amintirtă cetatea Porţile de Fier&·\ aflată intre munţi înalţi
care despart Valahia de Transilvania, locul prin care se trece pentru a intra în
Principat.

Concluzii
In linii generale, manuscrisul nu aduce date noi faţă de cele ctmoscute din relatări de călătorie asemănătoare din acea vreme.
Lăsând la o parte atitudinea sa vădit nefavorabilă ,faţă de „ereticii"
transilvăneni (ungurii, saşii şi secuii protestanţi, iar românii schismatici), atitudine firească pentru un catolic şi nu singulară în epocă,
54

în

Megies, Mediaius, pentru denumirea

germană

este

ţinutul Vadland.
55 Vezi !ii Călători ... ,

lăsat

loc liber în

m~ .•

V, p. 50 şi I (Indice), p. 533.
Zazebas, Mulenbach, Zenrna.
Gian Battista Castaldo, general austriac, care, în fruntea unei armate de
mercenari, a ocupat Transilvania în 1550.
58 Deva.
59 Rotenburg.
6 0 Fogaras.
s1 Michelburg.
62 Marcoset, Marosszek.
oa Neumarc, Vassereii, Novus Mercaflus.
64 Sepsi Sf. Gheorghe.
m Vasenbur, Eisenburg, Pile Getica.
56
57
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~rebuie reţinute numeroasele sale observaţii cu
privire la pământul
Transilvaniei, principalele evenimente istorke, organizarea politico-administrativă şi ecleziastică, prezentarea principalelor naţiuni şi a oraşe
lor locuite de acestea.
Manuscrisul este redactat într-o frumoasă limbă ita1iană de la sfârşitul secolului al XVII-lea. Relatarea este făcută la persoana întâi, într-un stil ce vădeşte clar pe martorul ocular, lucru ce ne îndreptăţeşte
să considerăm ca autor pe acest „padre Giacomo" al cărui nume figurează în formula pusă înaintea titlului.
Chiar dacă despre paternitatea manuscrisului s-ar mai putea discuta,
conţinutul său în ansamblu merită să fie reţinut, alături de numeroasele note de călătorie asemănătoare.
Subliniem încă o dată meritul lui Constantin I. Karadja care 1--a
achiziţionat alături de ,alte „dacoroma,nice". Am considerat că merită să
fie semnalat specialiştilor pentru a putea intra în circuitul de cerceta.re
şi valorii:ficare.

ADRIAN A MITU

LA TRANSYLVANIE DANS UN MANUSCRIT ITALIEN (XVIIe SIECLE)
SE TROUV ANT DANS LA COLLECTION „C. I. IKARADJA"
DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE BUCAREST
(Resume)

Il s'agit d'un manuscrit italien du XVIle slăcle, intitule Diario d'Europa, ou
on trouve des references sur la Transylvanie de cette periode-lâ, manuscrit inconnu, qui doit etre mis a cdte des nombreux temoignages de certains voyageurs
trangers sur Ies Pays Roumains.
Apres une description generale de la province, avec ses voisim;, son relief,
scs richesses, on presente une courte histoire de la Transylvanie, l'organisation
politico-administrative et on retrace quelques considerations sur Ies habitants du
pays, des Iangues parlees et de la religion pratiquee. Dans la deuxieme partie,
on y trouve la description des principales villes, avec leur nom, donne dans trois
langues: le latin. l'allemand et l'hongrois.
·
Redige a la premiere personne, dans une belle langue italienne de l'epoque,
r.1erne s'il n'appo1ie de nouvelles donnees sur la Transylvanie, par rapport a d'autres temoignages connus, le manuscrit doit etre connu, a cote des autres notes de
voyages similaires. comprises dans la grande collection des Voyageu.rs etrangers
sur Ies Pays Roumains, cditee par !'Institut d'Histoire „N. Iorga" de Bucarest.
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DATE INEDITE DESPRE ŢĂRILE ROMĂNE ŞI TRANSILVANIA
ÎNTR-O LUCRARE PUBLICATĂ LA LONDRA lN 1796 „TRAVELS IN THE YEAR 1792 THROUGH FRANCE,
TURKEY AND HUNGARY TO VIENNA((
DE WILLIAM HUNTER

Secolul al XVIII-lea debutează cu războiul de succesiune la tronul
Spaniei şi se va îI11Cheia cu dominanta figură a lui Napoleon asupra întregii Europe. 1n 1707 are loc unirea definitivă a Scoţiei cu Anglia în
Regatul Unit al Marii Britanii, care in urma războiului de 7 ani (17561 763) dobândeşte coloniile franceze din Canada şi India şi începe colonizarea Australiei. Din războiul de independenţă al ,coloniHor americane
va i~i însă înfrântă. Marea Britanie va fi însă principala iniţiatoare şi
organizatoare a coaliţiilor îndreptate împotriva Franţei revoluţionare şi
napoleoniene, între 1789-1815. Pe tronul Angliei se vor succeda: William al III-lea (stathounder de Olanda) şi Maria (1689-1702); Maria până
în 1694); regina Ann (1702--1714) şi cei trei regi George (I) (1714-1727)
George al Ii-lea (1727-1760); George al III-lea (1760-1820)
Pentru a face trecerea de la datele pur istorice la cultura veacului
al XVIll-lea trebuie să recunoaştem că: „funcţia specială a acestui veac
a fost aceea de a răspândi bunul simţ în viaţă şi în gândire, de a şlefui
manierele şi de a umaniza comportamentu:l" 1 , cum spunea istoricul Trevelyan în a sa „Istorie ilustrată a Angliei"'.
Tot în acest secol se ajunge la desăvârşirea unui proces început în
perioada Stuart - şi anume statorniicirea obkeiului de a se scrie în
engleză în loc de latină. Şi tot aceasta este perioada când se manifestă
respectul pentru tiparele străine. Conducerea aristocratică explică în
mare parte acest lucru. „Patronii" erau „Milorzi"' obişnuiţi să călăto
rească în toată Europa, frecventând buna societate a capitalelor europene şi a curţilor străine 2 •
Un reprezentant tipic al iluminismului a fost şi baronul Samuel von
Brukenthal. El a fost numit printr-un decret la 16 iulie 1777 guvernator
al Transilvaniei, post pe care îl va ocupa până în 1787. Fiind în relaţii
cordiale cu împărăteasa Maria Tereza aceasta îl distingea adeseori. „După
numirea sa ca guvernator, Maria Tereza a fost prima care l-a felicitat" 3 .
Cu urcarea pe tron a lui Iosif al Ii-lea începu pentru Brukenthal o epocă
tristă, deoarece era nevoit să execute şi ordine cu care nu era de acord.
Fiind un om cu planuri şi idei originale nu se mulţumea cu rolul de
funcţionar executiv"'4. „Brukentha1 nu s-a sfiit să critice reformele lui
Iosif al Ii-lea, spunând că ele erau nepotrivite pentru Transilvania şi că
vor provoca mari încurcături. . . La 28 ianuarie 1 787 Brukenthal făcu
ultima încercare să înduplece pe Iosif al II-lea de a retrage unele dispoziţiuni, arătând într-un memoriu nemulţumirea saşilor şi pierderile suferite prin reformele imperiale. In momentul când Brukenthal scria
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acest memoriu împăratul se hotărî să-l destituie. La concedierea sa a
:folosit pretextul că: „binevoieşte să-i îngăduie liniştea necesară din cauza
puterilor sale slăbite":>.
O amintire durabilă a activităţii lui Brukenthal este palatul clădit
în stilul timpului.
. ?e subliniat este activitatea sa de pasionat colecţionar, care izvora
dm interesul lui multilateral. Palatul spaţios i-a dat posibilitatea să-şi
satisfacă ambiţiile de colecţionar. Pe lângă colecţia de artă, ceea ce a
rămas mai de preţ este biblioteca sa. Urmărind rezultatele ştiinţifice în
toate domeniile îşi procura cărţile recente. H. Klima în lucrarea sa
„Guvernatorii Transilvaniei" se hazardează să facă chiar afirmaţia:
„Aproape toate publicaţiile importante din veacul al XVIII-lea se gă
sesc în biblioteca sa "6.
Şi tot H. Klima conchide: „El a avut dintre toţi guvernatorii Transilvaniei cea mai mare importanţă politică şi culturală" 7 •
Brukenthal a murit la 9 aprilie 1803 în etate de 82 de ani, la Sibiu,
unde a fost îngropat în biserica luterană. Colecţiile sale de carte, tablouri, numismatică, stampe şi antichităţi amintesc până astăzi importanta sa activitate de colecţionar.
Fondul de carte tipărită în Anglia în secolul al XVIII-lea şi care se
află în fondurile Biblioteci.i Brukenthal se ridica la aproximativ 600 de
volume. Pe parcursul lor ni s-a relevat şi lucrarea care face scopul comunicării de faţă. Lucrarea, a cărui titlu îl redăm în traducere este
„CALATORII IN ANUL 1792, PRIN FRANŢA, TURCIA ŞI UNGARIA
CATRE VIENA, INTR-0 SERIE DE SCRISORI ADRESATE
UNEI
DOAMNE DIN ANGLIA", de William Hunter, Londra, 1796. Lucrarea
este în octavo, având 22 cm în lungime şi 451 de pagini. Dintre acestea
aproximativ 200 de pagini conţin referiri la Ţările Române şi TraMilvania. Fără a avea pretenţia de a epuiza subiectul vom face câteva consideraţii generale referitoare la această lucrare, insistând pe dertaliile
referitoare la Transilvania.
Lucrarea debutează cu un avertisment adresat de autor cititorului: „Tot ceea
ce doresc să declar este că ele (scdsorile) au fost scrise pe locul unde respectivele
scrisori sunt datate şi cu puţine variaţii in forma pe care o poartă acum.
Iar în ceea ce privesc informaţiile pe care le conţin am aderat cu respect la adevărul propriilor mele observaţii. .. " 8 •
Autorul, despre a cărui ident~tate nu am reuşit să aflăm amănunte nefiind
mentionat în nici unul dintre dictionarele si lexicoanele la care am avut acces,
ni se releva de la început ca un personaj cu principii şi în mod sigur cultivat.
Observaţiile sale dovedesc mult spirit de observaţie într-un mod critic şi un adevoltat simţ al umorului.
La început, după avertisment se află itinerariul pe localităţi. Distanţele sunt
date în mHe englezeşti, pe zile şi pe date cu remarci marginale - exemplu: dormit, luat cina, etc. Alt exemplu: Galaţi - a ajuns miercuri 23 mai, iar la note ajunşi la Galaţi am rămas până la 5 iunie. Bucureşti - ajunge pe 13 iunie unde rămâne până la 18 iunie. Note - de la Galaţi La Bucureşti călătorind 7 zile
şi 8 ore pe zi ~i 4 mile pe oră distanţa ar fi de aproximativ 224 de mile englezeşti9.

Călători·a a început la 14 februarie 1792 de la Londra. Drumul a trecut în
principal prin următoarele oraşe: Dover, Boulogne, Paris, Lyon, Avignion, Taras-
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con, St. Remy, Marsilia, Milo, Smyma, Magnesia, Brusa, Constantinopole apoi pe
mare şi pe Dunăre ajunge la Galaţi. De aici la Focşani„ Mărăcini, Afumaţi la
Bucureşti. De la Bucureşti prin Pasul ll'.urnu Roşu unde au ghinionul de a face
o carantină de 10 zile. Apoi pe la Sibiu, Deva, Tiim.iş~a în Ungaria - Szegedin,
Huda şi Viena scopul final al călătoriei. De semnalat faptul că menţionează şi
localităţile mai mici.
Lucrarea este structurată pe 26 de scrisori - prima dataită Londra 13 februarie 1792, iar ultima Viena 19 iulie 1792. Toate sunt adresate aceleiaşi persoane feminine numite Eliza. Nu se oferă pe parours.ul scrisorilor alte date dar,
ea pare un personaj real nu imaginat. Scrisorile sunt scrise cu umor şi conţin tot
felul de aprecieri. cum ar fi: în scrisoarea a IX-a din Marsilia, 12 martie 1792:
„Femeile franceze la fel ca şi bărbaţii par lipsiţi de gânduri, plini de viaţă, dornici de distracţii şi cheltuitori, sunt nişte companii încântătoare care te vrăjesc ...
Femeile franceze te captivează pentru o zi, femeile engleze pentru o viaţă 1°.
Prima scrisoare de pe pământ românesc este datată Galaţi, 24 mai 1792. De
remarcat faptul că se considera tot pe pământ turcesc. Scrisoarea redă avataruri.le
călătoriei pe mare la care nu lipseau aprecierile de felul: „Şi foarte des mi-am
dorit puţină disciplină englezească care să-i facă pe aceşti oameni să-şi facă datorLa, pentru că ei sunt de o lene incurabilă şi fără nici o disciplină" 11 , refedndu..se
la marinari.
Situaţia satelor pe care le-a întâlnit în drumul spre Bucureşti era depar,te
de a fi prosperă: ,,N-am văzut decât câteva sate părăsite" 1 2. Iar oamenii apar
„ca şi când ar fi pe jumătate morţi de foame şi suferinzi de febră şi de alte complicaţii care se trag din prostul mod de alimentaţie"13.
Autorul dă dovadă de un ascuţit simţ de observaţie când redă cu mult umor
hora: „Daru.ul lor favorit este acesta. Aproximativ o duzină de bărbaţi şi femei
iclasaţi alternativ, formează un cerc care atâta timp cât durează dansul
nu se
rupe. Fac d.ifai-te gesturi arhaice şi la anurnLte perioade îşi ridică braţele deasupra capetelor, bătând din picioare în acelaşi timp, într-un mod caraghios şi fă
când un zgomot mare cu
căilcâiele. Printre muzicieni era un bătrân orb care
cânta la un inst.riu•ment care, îmi închipui era propria sa invenţie pentru că nu am
mai văzut nimic care să semene cu aşa ceva" 14• Iar la subsol „Seam.ănă cu o chitară mai mult ca orice altceva cu care l-aş putea compara"'5 (era o cobză).
Fiecare scrisoare are un preambul, un rezumat al locurilor şi întâmplărilor
care sunt redate în respectiva scrisoare. Astfel, scrisoarea a XXIV-a are urmă
Lorul preambul: „Părăsirea Lazaretului de la Turnu-Roşu. Dificultăţi în procurarea cailor - Locailitatea Turnu-Roşu - Vizita făcută Guvernatorului - Sosirea
la Sibiu - Descrierea acestui oraş - Politeţea guvernatorului - Teatrul - Transilvania - Plecarea din Sibiu - Sebeş - Deva - Timişoara - Szegedin - Sosirea la Buda".
Despre vizita făcută guvernatorului la graniţă se spun următoarele: „Am
fost obligaţi să-i facem o vizită guvernatorului acelor locuri, să-i' prezentăm certificatul dat nouă de directoru.I. Lazaretului, menţionând că venim din Turcia şi am
trecut prin carantină. . . El ne-a primit cu o ceremonie formală tipi.că pentru un
vechi ofiţer german care şi-a petrecut viaţa în campanii; ne-a pus. câteva întrebări referitoare la călătoria noastră şi apoi ne-a condus dorindu-ne o zi bunăt 6 •
Curând după trecerea de Turnu-Roşu vor ajunge la Sibiu, căruia îi face următoarea descriere: „Sibiul (este folosit termenul german de Hermmanstad.t) eSte
~ituat în mijlocul unei mari câmpii pe maLurhle unui mic râu (Cibin)
care la distanţă de câteva mile se vărsa în Alt (Olt). Este capitala TransilJ.vaniei (şi aici face
următoarea menţiune: cu toate că Transilvania este o ţară separată de Ungaria
şi este guvernată de legi separate. distincte). Este un oraş mare, bine populat şi
frumos construit, având puterea fortificaţiilor se constituie în pnincipalul bastion
de apărare la frontierele dominioanelor Imperiului. Casele sunt construite din că
rămidă şi
străzile sunt bine pavate. Apa dtn râu este dusă prin mici canale prin
fiecare stradă care face ca oraşul să fie neaşteptat de curat 11 11.
Vizita făcută guvernatorului Transilvaniei i-a lăsat o bună impresie - „Guvernatorul ne-a primit foarte politicos şi fiind la curent cu circumstanţele situaţiei noastre nu numai că ne-a servit cu tot ce era necesar (se referă la acte) ci :\
insistat să cinăm cu el în ziua u11rnătoare"i9.
11
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Guvernator în acea perioadă era Gheorghe Banffy de Losoncz (1787-1822)
considerat de H. Klima: „Figura cea maii de seamă dintre guvern:artorii de viţă
maghiară. . . El era pe de o parte funcţionar conştiincios, care executa toate po1 uncile plecate de la cancelaria aulică, iar pe de altă parte avea şi o voinţă proprie, creatoare, în măsură să influenţeze mersul treburilor în Tr::insilvania~ 19 .
In ceea ce priveşte Transilvania, pentru care foloseşte termenul englez Transylvania spune: „Transilvania este o parte a anticei Dacii care a rezistat eroic
P.forturilor de cu:cer:ire ale armatei romane. Locuitorii au o dispoziţie turbulentă
~.:i ţara lor a trecut prin numeroase revoluţii. .. Aristocraţia este aproape indepenrientă iar tărănimea este într-o stare de vasalitate abjectă. Unde există aceste nedreptăţi ni~i unul nu poate să fie fericit. Ei trăiesc într-o permanentă duşmănie:
hogaţii se tem mereu că îşi v.or pierde autoritatea pe care au câştigat-o fie prin
forţă, fie prin accident şi pe care nu au nici un drept să o reţină; pe de altă parte
săracii, ducând greutăţile
asupririi şi a lanţurilor în căutarea unei ocazii de a
îndrepta răul „şi de eliberare de sub jugul opresorilor săi"20.
Drumul trece prin Sebeş (pentru care foloseşte termenul german de MO.llenbach) despre care nu are de remarcat decât că este un oraş fortificat.
Este încântat de peisajul din jurul Devei şi de râul Mures „pe care în mod
frecvent l-am văzut pe drum, şi care însufleţeşte şi înfrumuseţează locurile mai
ales la timpul când am trecut era plin de plute încărcate cu diferite lucruri care
coboraiu pe râu spre dif~rite părţi ale Ungariei"21.
Autorul face şi diverse remarci socio-umane. Interesantă este opini'a sa privitoare la ră~oala lui Horea: „Acum aproximativ 7 ani înainte această parte a
'fransilvaniei a fost prădată de către un bandit şi banda sa care s-au dedat la
excese şi prădăciuni. Au prădat şi ars casele nobililor şi au declarat că nu vor
lăsa armele până când nu vor elibera ţara de ororile vasalităţii. Numărul răscu
laţilor a ajuns la IZOO şi au fost atât de formidabili şi datorită neînfricării cât şi
solidarităţii lor şi a durat mult timp până când vigilenţa şi activitatea militară
i-& putut dispersa"22.
In sfârşit la :i iuHe ajung la Timişoara: „Am ajuns la Timişoara la ora 9
dimineaţa unde ne-am oprit câteva ore. Ţinutul de la Deva e fertil şi bine cultivat; iar cu cât ne apropiem de Timi11oara se văd tot mai multe culturi de cereale. Acest oraş (Timişoara) nu este la mare distanţă de graniţele Transilvaniei
~i este situată pe o câmpie intinsă care este udată de râul Timiş. Oraşul este mare,
bine populat şi bine construit iar fortificaţiile sale sunt cele mai puternice dLn
regat. nmişoara a fost construită de vechii regi ai· Ungariei şi a suferit câteva
asedH"2 3 •

Iar pentru că lucrarea s-a bazat pe opiniile lui William Hunter în
diferite domenii să-i dăm cuvântul şi în încheiere: „Unul dintre avantajele englezilor când călătoresc este că făcând observaţii asupra locurilor pe care le vizitează nu pot să nu fie impresionaţi de superioritatea
propriiului guvern şi să se reîntoarcă la pământul natal cu o admiraţie
în plus faţă de acele legi care le protejează lor nepreţuita comoară a libertăţii şi îi investeşte cu privilegii pe care nici un alt popor modern nu
a avut nici spiritul, nici perseverenţa să se lupte pentru ele, ori norocul
să le aiibă":?4.
Lucrarea nu are pretenţia de a epuiza subiectul ci de a atrage atenţia asupra unei alte lucrări interesante aflate în fondul Bibliotecii Brukenthal şi totodată să sublinieze circulaţia cărţilor tipărite în Anglia în
secolul al XVIII-iea în Transilvania aceluiaşi veac.

GABRIELLA VERZA
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UNPUBLISHED DATA ABOUT TRANSYLVANIA AND ROMANIAN
COUNTRIES FOUND IN W. HUNTER'S BOOK „TRAVELS
IN THE YEAR 1792 TBROUGH FRANCE, TURKEY
AND HUNGARY TO VIENNA", LONDON, 1796
(Summary)

Dealing with book.s prjnted in England in the XVIIIth century which are to
be found in the Brukenthal library we have also found William Hunter's „TRAVELS IN THE YEAR 1792 THRAUGH FRANCE, TURKEY AND HUNGARY TO

VIENNA".
The book has been translatai by us. The entire book has 451 pages and
almost 200 are abou.t the Romanian countries and Transylvania.
The book is a travel book. It consists of 26 letters written by the author to
a lady in England. Her name is Eliza. The first one was written in London on
the 13th of February and the last one, on the 19th of July in Vienna, the qoal of
tbe journey. All letters are full with humourous remarks. But there are a lot of
social, politica! and artistic opinions about the things places and people that he
met in h:is long journey.
The present article is meant to bring to light an interesting book printed in
England in the XVIIIth century and its circulation in Transylvania in the same
century.
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Răpirea pământurilor ţărăneşti şi

ale

ŞI

SOCIALA

restrângerea vechilor drepturi

ţărănimii

Trecerea la o gospodărie alodială intensivă, concentrată, care să
satisface schimbul de produse în creştere, a necesitat raţionali
zarea gospodăriei particulare a stăpânilor de pământ.
Pământurile fiind necomasate, mkile ogoare sfâşiate în numeroase
fâşii se înşiruiau în dezordine. Bucăţile de pământ ale aceleaşi
gospodării !cbăg~ti rupte în mai multe părţi erau aşezate la mari distanţe
unele de altele. Alături de fâşiile de pământ ale iobagilor, se găseau intercalate în mare dezordine, câte o fâşie din moşia domnului de pământ,
câte o fâşie de pământ bisericesc sau parcela unui mic nobil.
Confuzia era sporită şi prin nereglementarea păşunii, fânaţelor, pă
durilor.
O însemnată parte a pământurilor ţărăneşti, o parte a pământului
arabil şi a fânaţelor, păşunilor, pădurilor nu au fost împărţite între familiile care alcătui.au comunitatea, constituind proprietatea întregii copoată

munităţi.
reorganizării a fost delimitarea hotarelor. Cu ocadesfăşoară in parte până la revoluţiia din 1848, se
separă proprietăţi(le iobăgeş.ti de cele
ale stăpânilor de pământ. Separarea însă
nu este uşor de realizat. Lipsa tot.ală a delimitării hotarelor, în cele mai multe
locuri, dar mal ales in cazul hotarelor c~munelor mari sau a târgurilor este atât
de anevoioasă, atât de încurcată, încât necesită uneori chiar câteva decenii. Se-.
pararea pământurilor se lasă cu totul în sarcina stăpânilor de pământ, în detrimentul lobagli..lor, care în locul pământurilor lor primesc suprafeţe mai milei, de
r.mlte ori de calitate proastă. Iată ce spun ţăranii din Petenia în legătură cu
aceasta: „Domnul moşier (Fekete Boer, Janos) a impărţit hotarul, luându-ne pă
mlmtul arabil şi de cosit, incât cu desăvârşire, nu avem din ce trăi". Iobagii şi
jelerii din Vârşolţ, relatează astfel despre împărţirea hotarului: „Domnul moşier
ne-a luat nouă sărmanilor iobagi şi jeleri, cele mai bune pământuri arabile şi fâneţe, pe care le-a incorporat în moşia sa, dându-ne în schimb niş-te zăvoaie, tufişuri şi pământuri slabe şi în întindere muU; mai mici, pe care noi nu le putem
folosi şi din eare nu putem trăi". Sunt numai două caZID'i, din multe altele, pe
care le aflăm din plângerile ţâr.anilor din 22 de sate din comit.atul Crasaa, pu-

Primul pas kl realizarea
zia acestor delimitări. care se

clicate de Paul Abrudant.
Desigur, cu ocazia acestar delimitări de hotar, victima lăcomiei proprietarilor cad şi pământurile arabile ale comanităţilor care sunt acaparate aproape în
întregime de către stăpânii de moşie. Din 65 de localităţi, numai 4 mai aveau în
1785 pământ arabil, proprietate comună a satului. dar şi acesta reprezentând suprafeţe foarte mici: 5 jugăre la Vârşolţ, câte 3/4 iugăre la Criştelec şi Leşmir!.

1
11

P. Abrudan, in Acta MP IV, 1980, p, 462---463.
Arh. Stat Sălaj, Colecţia Ioan Ardeleanu senior, pachet V, dosar 78-81.
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Nobilii la.să o bucată de pământ comun şi localităţii Meseşenii de Sus. Dar după
cum afirmă ţăranii, acest pământ este atât de slab, încât nu aduce nici un venit3 .
Odată cu pământuriile arabile sunt supuse atacului stăpânilor de pământ şi
fânaţele. Numai 18 din 65 de localităţi mai dii.spun in 1785 de suprafeţe mici de
fânaţe, suprafeţe între 1/2 ~ugăre (Bănişar), l iugăr (Marin, Horoatu Crasnei, Lompirt, Măierişte, Mălădia, Doh). 1 1/2 iugăre (Criştelec, Crasna, Meseşenii de Jos.
Şeredei, Ip), 2 iugăre (Leşm.ir, Vâ~olţ, Petenia), 3 1/2 iugăre (Şwnal, 4 1. 12 iugăre
(Zăuan),

6 1/2

iugăre (Camăr) 4 .,

proprii a stăpânuiud, a delimitării hotarelor
in paragină. Sesiile părăsite, destul de numeroase
până la sfârşitul secolului
al XVIII-lea, sunt folosite de ţărani. La conscripţia
urbar.ială din 1785 ţăranii afirmă că cele mai bune dintre aceste sesii aparţin deja
stăpânilor, iar cele mai slabe, mai sărace rămân în folosinţa ţăranilor in schimbul unor taxe ca la Meseşenii de Jos5 • Din cele 13 sesii părăsite, 12 sunt folosite de stăpâni, spun ţăranid din Domnin6.
Se ajunge apoi la curăţirile şi defrişările, pe care nici un urbariu nu le socoteşte pământuri
urbariale sau contractuale, fapt care face posibi'lă alungarea
iobagilor şi jelerilor de pe suprafeţele arabile făcute roditoare prin munca şi sudoarea acestora. Suprafeţele de cultură sunt utaşatc g-ospodăriei alodiule. Dacă
curăţăm şi defrişăm de spini şi bălării vreun teren, care astfel devine arabil ori
loc pentru cosit: „acesta ne este luat şi folosit de domnii moşieri" - se plâng
ţăranii din Ip în anul 17737.
Printre pagubele pe care le are comunitatea Vârşolţ, locuitorii declară conscriptorilor in anul 1785 că terenurile lor defrb:;ate le-au fost luate şi îngrădites.
Pentru acapararea acestor pământuri, stăpânii de moşie caută să-şi asigure
o bază legală prin hotărârea dietii din 1790-91. Articolul XXVI din aceste hotă
râri se referă la defrişările făcute cu aprobarea stăpânilor şi la acelea făcute fără
aprobarea lor. ln primul caz stăpânul trebuie să-l despăgubească pe ţăran pentru
terenurile defrişate, care i se iau, dar numai în cazul în care pământul nu a dat
roade timp de 7 ani. Dacă ţăranul s-a bucurat deja 7 ani de roadele pământuiui
defrişat, a fost deja răsplătit îndeajuns. ln cazul în care ţăranul a defrişat fără
aprobarea stăpânului, pământul defrişat poate să-i fie luat fără nici un fel de
despăgubire, din contră, ţăranul să fie bucuros că nu trebuie să-l despăgubească
pe stăpân pentru paguba ce-i pricinuise cu defrişarea pădurii
O altă direcţie în care se desfăşoară atacul împotr:iva pământurilor ţărăneşti
o constituie proprietăţile comune, păşunile şi pădurile.
Ou ocazia conscripţiei din 1785 sunt puţine acele sate în .care ţăranii declară că ar avea păşuni destule şi bogate. Sunt sate în care ţăranii declară că nu
au păşuni suficiente, că păşunile sunt slabe şi insuficiente, că păşunile sunt slabe_.
nu sunt suficiente pentru vitele lor, ca la Moigrad 9, Firnniniş10, Herecleann, Tusa1 2 ,
Leşmir1 3 • La Meseşenii de
Sus păşunile sunt puţine, in locuri pietroase care nu
prea fac iarba şi ţăranii abia pot ţine vitet 4 • Abia ajung păşunile pentru vite ş_i
ln satul Domnints.
Conscriptorul dă dreptate domnilor de pământ din Dioşod în faţa ţăranilor,
în problema păşunilor. Stăpânii afirmă că sunt păşuni destule, chiar oprite, pe
când ţăranii se plâng de puţinătatea lorte.
În urma întinderii

urmează

pământurile

gospodăriei

lăsate

a Idem., pachet I, dos. 9.
Idem. pachet V, dos. 78-81.
s Idem, pachet II, dos. 13.
6 Idem, pachet III, dos. 44.
7 P. Abrudan, op. cit., p. 464.
s ArhStSj, Colecţia. .. , pachet I, dos. 15.
a Idem, pachet IV, dos. 77.,
10 Idem, pachet IV, dos. 76.
11 Idem, pachet III, dos. 46.
12 Idem, pachet L, dos. 10.
1a Idem, pachet IV, dos. 15.
14 Idem, pachet I, dos. 9„
1s Idem, pachet III, dos. 44.
te Idem, pachet III, dos. 57.
4
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ln Meseşenii de Jos - spun ţăranii - vitele lor slăbesc în timpul verii din
lipsa de păşuni, nu le..au dat încă la păscut în alt hotarl 8 •
Dacă nu
au păşuni sufk~iente, ţăranii sunt nevoiţi să-şi ducă vitele la păs
cut în hotarul altor sate. Sunt într-o situaţie fericită ţăranii acelor sate care au
păşuni comune şi nu sunt nevoiţi să plătească pentru păşunatul viitelor. Asemenea păşuni· comune ale mai multor sate se mai găsesc în Transilvania la sfâr.)itul
secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea nwnai în comitatele
Crasna, Solnocul de Mijloc şi în scaunele secuieşb. Astfel, mai multe sate au pă
şuni comune pe Muntele de Aramă, pe Măgura Şimleului, satele Dumuslău şi
Camăr, Păţal şi Păţăluşa nu au încă păşunile despărţitel9. Această
situaţie este
ilustrată ~i de declaraţia sătenilor din Cheud, care neavând păşuni suficiente îşi
duc vitele la păscut în hotarul comunei Năpradea şi nu trebuie să plătească
pentru folosirea păşunii2o.
în cazul altor sate, ţăranii sunt nevoiţi să plătească pentru păşunatul vi.
te!or lor, fie în bani, cum se întâmpla la Bârsăul de Jos 2 ', Mălădia22, Sălişte2 3 ,
Cuceu 2\ fie în zile de robotă. Astfel de situaţie se întâlneşte la Girurtelec. Wlde
lui Weselenyi Farkas ţăranii ii prootează 120 de zile ele robotă25 ; la Bocşiţa26 fiecare sătean face câte o zi de robotă pentru păşune în vecini, iar la Dobrin, fiecă
rui ţăran i se cer 2 zile de robotă 27 . Alteori se dau şi bani şi zile de muncă la
arat, pentru păşunj., ca la Cristur2B_
Sunt sate în care ţăranii declară că au păşuni destule, dar slujesc pentru ele,
ca sătenii din Coşei baronului Wesselenyi Farkas, câte o zi cu palmeJe:!9.
In alte părţi ar fi păşuni suficiente dacă iarba păşunilor nu ar fi păscută de
numeroasele vite ale stăpânilor.
ln plângerile ţăranilor din Şuma:l, adresate coregentului Iosi·f în anul 1773
se arată că: în urma mai multor jalbe ale ţăranilor, guvernatorul Transilvaniei
a hotărât că stăpâna de moşie, văduva lui Szanas Iosif" nu are voie să păşuneze
în hotarul comunei Şumal decât 12 vite de jug şi 6 vaci". Cu toate acestea, stă
pâna „cu de la sine putere ... în loc de 18 vite păşunează 800-900" şi „ne distruge
hotarul comunei .. „ iar pe noi ne sărăceşte cu totul, făcându-ne cerşetori" 3 D.
Situaţii asemănătoa.re sunt consemnate de conscriptori în 1785 la Cehu-Silvaniei:i1 sau la Gârcei32 - unde ţăranii sunt nevaiţi să-şi ţină vitele de jug şi vara
în grajd, pentru că herghelia, cireada şi turma de oi a stăpânului pasc toată iarba
de nu mai ajunge şi pentru viitele ţăranilor, în af.ară de păşune mai este un loc
cam de 27 de iugăre, oprit de stăpân unde Ie-a interzis ţăranilor păşunatul vitelor.
Dificultăţi cu păşunatul vitelor
au şi sătenii din Corund, pentru că domnji
de pământ, peniku plată, le-au permis vecinifor să aducă vitele la păscut în hotarul lor, iar ei sunt nevoiţi „să cumpere" păşuni pentru vitele lor de la giorocutani şi chieşdeni - declară ţăranii. Situaţia este asemănătoare şi la Bogdand3::1.
17
ie
19
20
21
2'.i

2a
24

2s
~
27

l!ll

29
ao
31

J2

:aa

Idem, pachet I, dos. 14.
Idem, pachet I, dos. 13.
Zs. Tr6osânyi, Az erdelyi parasztsag tortenete, Budapest, 1956, p. 75-77.
ArhStatSălaj, Colecţia . .• , pachet IV, dos. 62.
Idem, pachet I, dos. 20.
Idem, pachet I, dos. 22.
Idem, pachet II, dos. 23.
Idem, pachet IV, dos. 63.
Idem, pachet III, dos. 49.
Idem, pachet III, dos. 51.
Idem, pachet III, dos. 43.
Idem, pachet II, dos. 37.
Idem, pachet III. dos. 56.
P. Abrudan, op. cit„ p. 465.
Arh. Stat Sălaj, Colecţia. • •, pachet II, dos. 28.
Idem, pachet III, dos. 45.
Idem, pachet II, dos. 33.
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Uneori, proprietarii de pământ merg şi mai departe, nu numai că îngrădesc
îngreunează folosirea păşunilor de către ţărani, ci îngrădesc şi locurile
de
adăpat v.ite şi permit accesul vitelor ţăranilor la ele numai în schimbul unei sume
de bani, ca la Sălişte 34 sau al unui număr de zile de robotă, ca la Meseşenii de
Sus:!O.
Pe lângă îngrădirea dreptului de păşunat, ale adăpat vite, se general1zează
restrângerea drepturilor de folosire a pădurii în această perioadă de sfârşit a orânduirii feudale.
Pădurea şi foloasele sale li se cuvin stăpânilor de pământ, ţăranii trebuie să
se mulţumească cu ceea ce le permit aceştia din folosirea pădurii. Dieta din
I 790-1791 le asigură stăpânilor o bază legală pentru răpirea pădurilor a:fila,te în
stăpânirea comunităţilor săteşti, Articolul XXX stabileşte că pădurile pot fi numai in proprietatea stăpânlfor de pământ. Ţăranii se pot folosi de pădure numai
cu ştirea şi cu aprobarea stăpânilor de pământ, pot lua lemne sau pot efectua
defrisări numai în acest mod.
·Dieta din 1810-1811 continuă să ia măsuri in problema pădurii' stabilind pedepse
aspre împotriva ţăranilor care ,,strieă pădurea" şi care defrişează fără
aprobarea stăpânilor - 24 lovituri de bâtă, închisoare o lună şi plată, uneori despăgubiri. Se restrânge şi dreptul de a duce vitele la păscut în pădure. Ţăranilor
li se răpeşte, deci, şi pădurea, dreptul străvechi· de a lua lemne din pădure şi sunt
nevoiţi să cumpere lemnele pe bani3G.
in 1785, din 65 de localităţi, 41 nu au pădure, în 2 localităţi pădurea este
comună cu pooesorii (Şeredei, Marin), iar localitatea Giurtelecu Şimleului are pă
gure comună, pe Măgura Şimleului, cu Şimleu!, iar 21 de localităţi au pădure a
comunităţi~ 3 7. Printre aceste 21 de localităţi se găsesc şi unele din acelea care au
pădure comună pe Muntele de Aramă, care se găsea în timpul conscripţiei cziră
kiene în stăpânirea comună a 18 localităţi3B şi pentru stăpânirea căreia se dUCC'
lupta între aceste a'iezări şi familia Banffy, care doreşte să stăpânească singur·ă
sau

această pădure39.

lntr-o singură localitate, la CheUd, ţăranii afirmă că au lemne destule, sunt
slobozi să vândă, să facă negoţ cu lemne. Sunt destule păduri cu ghindă fără plată
~i dijrnă 40 •

Sunt sate in care ţăranii declară că au lemne „din graţia domnilor fa
C'reaca 41 - sau „din mila domnilor" - la CeaJ\42, Boianu Maret3, Ilişuau.
La Băseşti ţăranii sunt nevoiţi de câtva timp să cumpere lemn de construcţii
din vecini40. La Creaca mulţi sunt in situaţia de a cumpăra lemnele de foc pe bani4!i.
„S-a oprit pădurea pe seama satului·" - spun ţăranii de la Someş-Guruslău - şi
~e iau
lemne şi de foc şi de construcţii din vecini, pe plată 47 • Pădurile se ţin in
opreliş.te" la Traniş, ca pedeapsă pentru că, spun nobilii, ţăranii Ie-au tăiat fără
să judece"48°.
Pădurile cu i::hindă, importantă pentru ţărani pentru îngrăşarea porcilor, sunt
în primul rând acaparate de stăpâni. In cel mai bun caz, ele sunt comune intre
~tăpâni şi ţărani, ca la Doba Mare 49.
34 Idem, pachet II, dos. 23.
as Idem, pachet I, dos. 9.
3
s Zs. Tr6csanyi. op. cit., p. 70-72.
37 Arh. Stat Sălaj, Colecţia . .. pachet V, dos. 78-81.
38 Zs. Tr6cs·anyl, op. cft., p. 76.
39 G. Kovach, în Studii şi articole de istorie, Bucureşlli, 1956, p. 88.
40 Arh. Stat Sălaj, Colecţia .•. , pachet IV. d06. 62.
41 Idem, pachet IV, dos. 74.
42 Idem, pachet IV, dos. 69.
•s Idem, pachet IV, dos. 63.
H ldem, pachet IV, dos. 64.
43 Idem, pachet V, dos. 29.
•G Idem, pachet I, dos. 8.,
47 Idem, pachet IV, dos. 66.
•s Idera., pachet IV, dos. 67.
48 Idem, pachet III, dos. 41.
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Pădurea cu ghindă este a damnilor, dar ou !}tdrea lor îşi pot duce porcii la
îngrăşat şi ţăranii (Brebi)5il, la fel şi la Hodod, unde îşi pot duce ţăran.ii animalele
şi Ia păscut şi la ingrăşat 55 •
De cele mai multe ori insă stăpânii le cer plată ţăranilor pentru folosirea
pădurii cu ghindă, pentru îngrăşatul porcilor ca la Fetindia~2, Iilişua5 3, Cuceu54,

Archld 55 .

Ţăranii din Carastelec au divergenţe cu domni.i din cauza pădurii: cu ghindă,
că atât ţăranii cât şi stăpânid pretind că această pădure este a [or56.
Puţinele păduri, cu ghindă clin Crasna sunt oprite de
stăpân şi dacă ţăranii
i~1 duc porcii la ghindă, animalele lor sunt zălogi~ 7 •
Conflictele dintre ţărani şi ale miciJlor nobili din Nuşfalău, cu familia Banffy,
pentru stăpânirea pădurii, se prelungeşte timp de câteva decenii, sunt pornenLte
în conscripţiile urbarilale din 17855& şi continuă în primele două decenii ale seco.
lului al XIX-lea. Aşa cum rezultă din jalba nuşfălăuanilor trimiisă la Viena in
1816, comunitatea a fost oprită de la folosirea liberă a lemnului şi a ghindei dm
pădurile aflate la hotarul comunităţii, păduri pe care le-au folosit, de secole,

pentru

netulburaţi

de nirnenL

până

în 1808. ln continuarea jalbei

ţăranii relatează

despre

răpirea pădurii Nagy Rez (de Aramă) care de secole a fost folosită împreună cu
alte comunităţi (16 comunităţi), până în 1809. Nuşfallăul avea dreptul, ce se con.
semnează şi in urbariul din 1706, ca în sezonul g.hindărituluL să primeaiscă porci
la ghindă şi pentru fiecare porc să ia o taxă de 12 dinari. Dar în 1809 şi Nuşfa
Jăul şi celelalte comunităţi au fost oprite de la folosirea numitei pădurL, ca şi alţi
proprietari din comună de către familia Banffy. Prin încălcarea legilor prin silnicie, în dauna coproprietarilor, au fost instalate în pădurea Rez cuptoare pentru
prepararea potasei. Ceilalţi proprietari mai mid nu îndrăznesc să pornească proces
împotriva familiei Bănffy:.9.

Cârcilumăritul

este unul din drepturile recuno.scute ale ţăraniJor, în primul
Şi împotriva acestui drept
al comunităţilor ţărăneşti porneşte atacul stăpânilor de pământ, pentru a.şi mări
propriile venituri.
Satele şi târgurile din comiltatele Crasna şi Solnocul de Mijloc se bucură de
acest drept, care se restrânge însă şi aici, numai la o anumită perioadă a anului.
Astfel, unele sate se bucură de venitlurile cârciumii de 1a Sf. Mihail până la Anul
Nou - Cig60, Chirolt61, Cheud62, etc. La Domnin, ţăranii adaugă că li s-a restrân'>
acest drept „după rânduielile împărăteşti" şi nu-l mai au decât de la Sf. Mihai
la AnUl Nou83 • Sunt mai puţine acele sate, care mai a.u acest drept de la Sf. Mihai
până la Sf. Gheorghe Ia Carastelece4, Camăr65, Dioşoctee.
.
Aşezările mai mari, ca NlJ!?falău şi Cehu-Silvaniei ajung la conflicte puter.
mce cu stăpânii de pământ pentru apărarea dreptului de cârciumărirt.
ln Nuşfalău, cârciumăritul. era lăsat pe seama comunei in afară de cele 4
târguri anuale, care aparţinea domnilor de pământ. Dair, chiar şi cu ocazia târgur.Uor, drept.ul de cârciumărit nu aparţinea în realitate în mod exclusiv numai stă-

rând în regiunile viticole, aducând veni.t.uri importante.

pachet IV, dos. 72.
pachet III, dos. 59.
pachet IV, dos. 75.
pachet IV, dos. 64.
pachet IV, dos. 63.
pachet III, dos. 53.
pachet I, dos. 2.
pachet I, dos. 8.
pachet I, dos. 17.
59 G. Kovach, op. cit., p. 94.
80 Arh. Stat Sălaj, Colecţia .•.. pachet III, dos. 49.
01 Idem, pachet III, doo. 50.
82 Idem. pachet IV, dos. 62.
~ Idem, pachet III, dos. 44.
84 Idem, pachet I ,dos. 2.
115 Idem, pachet I, dos. 2.
.ee Idem, pachet III, dos. 57.
Idem,
Idem,
52 Idem,
53 Idem,
54 Idem,
M Idem,
56 Idem,
5 1 Idem,
58 Idem,
50
51
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pânilor de pământ, fiind practicat în comun cu familia Banffy, micili nobili şi
comunele iobăgeşti, până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Cârciumăritul, fiind
unul din mijloacele cele mai bune pentru sporirea veniturilor pentru domnii de
pământ, se pune problema ljrnitării acestuia. ln adunarea familială din 1808, contele Gh. Banffy pretinde introducerea dreptului de cârciumărit exclusiv pe seâma
proprietarilor de pământ, specificând şi lista comunelor unde familia avea proprietăţi mari, cârciumăritul era deţinut numai de iobagi. S-a hotărât că în comunele cornitatului Crasna, care aparţin famUiei Banffy, să se creeze un fel de
monopol al cârciumăritului, fiind vorba de 38 de sate şi alte 4 comune, unde familia deţ!nea deja în acest timp cârciume. Dar introducerea cârciumăritlului exclusiv în toate comunele era aproape imposibilă, în comunele mici nefiind rentabil, iar în comunele mai mari introducerea cârciumăritului stăpânului feudal a
întâmpinat o dârză rezh;tenţă din partea ţărănimi.i. Conflictul cel mai grav are
loc la NuşfaJău unde diferitele ramuri ale familiei aveau întinderi mari de pă
mânt, fiind punctul de bază al gospodăriilor alodiale ale familiei Banffy în corni~
t;itul Crasna. În eomună mai locuiau numeroşi nemeşi, mici proprietari, ale căror
privilegii erau lovite de restrângerile aduse de familia Banffy în ceea ce priveşte
drepturile de cârciumărit. Comuna ridicase cârciuma pe cheltuiala proprie, folosind-o secole de-a rândul fără nici o piedică. Era firesc, ca măsurile silnice aduse
de familia Banffy în problema cârciumăritului să întâmpine rezistenţa ţăranilor
~i să pirovoace grave conflicte.
Marea nemulţumire a iobăgimii a fost provocată şi de faptul că odată cu
introducerea restricţiilor pentru cârciumărit, a fost luat şi dreptul de măcelărit
si s-a interzis vânzarea vinului la târguri, atât pentru micii nobili, cât şi pentru
iobagi, în anul 1798. Comuna s-a opus din toate puteri.Je acestor măsuri.
Probleme privind dreptul de cârciumărit are şi comunitatea din Cehu-Silvaniei, care se bucurase de acest drept secole de-a rândul. Li s-a restrâns însă
acest drept, fiecare locuitor având dreptul să cârciumărească numai o săptămână.
Deşi stăpânii, cât şi coscriptorii le cer documentele privind privilegiile lor, atât
fJrivind dreptul de a percepe vama târgului, cât de măcelărie şi dreptul de cârciumărit, locuitori;i nu vor să le dea la copiat, de teamă ca să nu Ie fie luates7 .

se

Răpirea pământurilor ţărăneşti, restrângerea vechilor drepturi, care
alătură creşterii continue a ob1igaţiilor, fac ca ţărănimea să sărăceas

că, să se ruineze şi duce la o stare generală
tare şi de .fierbere în rândul ţărănimii.

Conflicte dintre

ţărani şi stăpânii

de

de

nemulţumi.re,

de

frămân

pământ

Tărănimea, supusă la toate sarcinile iobăgeşti, fiscale şi bisericeşti,
creşteau abuziv an de an, limitate numai de teama pierderii
muncă, este nevoită să uzeze de toate mijloacele proprii de

sarcini care
braţelor de
apărare.

Nemulţumirile răbufnesc şi în Sălaj, ca peste tot în Transilvania,
riar nu au loc răscoale ţărăneşti de amploare, care să cuprindă regiuni
întregi în perioada de după răscoala lui Horea. Au loc numeroase miş
cări ţărăneşti locale, răzvrătiri, ce au loc şi în Sălaj. Dintre acestea, trebuie amintită, în primul rând, răzvrătirea ţăranilor din Nuşfalău în 179S
~i cea din Năpradea din 1804.

Forma cea mai simplă a luptei pe care ţăranii o duc împotriva exploatării
stăpânilor de pământ, o constituie neîndeplinirea obligaţiilor, aşa cum se cere.
Astfel, ţăranii nu se prezintă dimineaţa la rabotă ci mai târziu, pe la amiază sau
după masă, aşa cum fac ţăranii din Doba Mică, care trag de timp pentru a lucra
cât mai puţin pentru stăpânii lor şi stăpânii din Doba Mare68.
ti7 Idem, pachet II, dos. 28.
ss Idem, pachet II, dos. 42.
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O altă modalitate de a-i sabota pe stăpâni a fost aceea de a trimite pentru
efectuarea <'ilclor de robotă pe copii., băieţi şi fete, despre care stăpânii spuneau
că nu îndeplinesc o zi de robotă nici in 2 zile ca la Doba Micăoo.
Iobagii nu se grăbesc să îndeplinească zilele de robotă sau cele pe oare Ie au
rle executat din cauza datoriiilor. Ţăranii încearcă să tragă de timp şi atunci când
se pune problema predării daturilor, rămân în restanţă chiar pe mai mulţi ani cu
predarea ouălor, ovăzului, găinilor.
ln faţa adunării deci.mei sau nonei, ţăranul ascunde o parte din animalele
sale snu o parte a recoltei. Această parte a recoltei este pe pământurile învecinate
ale nobililor, asounsă de o singură posesiune.
O altă formă, mai puţin deschisă a luptei ţărănimii împotriva asupririi nobilimii o constituie continuarea defrişărilor în pădurile interzise de stăpâni - aşa
cum fac ţăranii din Nuşfalău - sau pe furiş să îngraşe porcii cu ghindă, iar când
nobilul, baronul Gr. Banffy a ieşit cu arma ln. faţa locului a găsit pădurea goală,
pentru că sătenii prinzând vestea, fără să fie observaţi au mânat porcii a<:asă.
6unt foarte numeroase asemenea rapoarte7o.
Ţăranii s-au folosit şi de căile legale, pentru a-şi recăpăta vechile drepturi
6au pentru a pune capăt abuzurilor nobililor şi dregătorilor lor, se adresează nol>ililor, comitatului, Guberniului sau Curţii de la Viena. S-au păstrat numeroase
asemenea jalbe. în jalba lor, iobagii şi jelerii din Pericei în 1807 se adresează stapânului de pământ pentru a remedia abuzurile săvârşite în problema comasării şi
împărţirii hoitarului. Ţăranii afirmă că, dacă stăpânul nu rezolvă problemele lor,
e1 se simt nevoiţi să părăsească moşia71.
Ţăranii moşiilor Wesselenyi din Hodod, din mai multe sate, se adresează
Gubernirului în 1816 din cauza răpirii pământurilor lor72. ln 1833 cei din Motiş şi
Noţig se plâng din aceeaşi cauză Guberniului73 .
Curţii de la Viena i se
adresează ţăranii din Nuşfalău în anul 1798, apoi în
1818. Prin jalba trimisă la Vjena, se arată amănunţit felul în care au fost retrase
in mod abuziv drepturile de cârciumărit, iar în punctele următoare ale jalbei se
înşiră şi celelalte nedreptăţi, pe care familia Banffy le făcuse comunei: luarea
dreptului de măcelărit, a dreptului de-a ţine târguri şi de a încasa vama provenită
de la aceste târguri; răpirea pământuril.or arabile, luarea dreptului de a lua lemne
din pădure, de a aduce porcii la ghindă în pădure, abuzurile in executarea robotelor, bătăile si aruncarea în temniţă dacă nu pot îndeplini pretenţiile stăpânilor.
Cererile nuşfălăuanilor au rămas însă nesatisfăcute, la intervenţia familiei Banffy
au primit răspunsuri ocolite atât de la Curtea din Viena, cât şi de la Scaunul
Guberniului din Transilvania. în 1822 locuitorii din Nuşfalău au trimis o altă plângere la Viena dar nici de această dată familia Banffy nu s-a lăsat înduplecată
~i lucrurile au rămas în vechea lor stare7 4.
In Nuşfalău, ma.rea nemulţumire a ţăranilor a fost provocată de familia
Banffy, datorită restricţi.Hor de cârciumărit şi oda.tă cu aceasta, a fost luat şi dr_eptul de măcelărit 11i s-a interzis vânzarea vinului la târguri atât pentru micii no.
bili, eât şi pentru iobagt ComWla s-a opus cu toate puterile lor măsui-ilor lu.ate
de stăpâni, măsuri care periclitau dezvoltarea comunei. Ţăranii au alungat pe
l1n.idăii nobililor, după care, la ordinul guvernatorului, au fost aduşi 125 de soldaţi
fnarmaţ! în comună, care .:iu ocupat cu forţa cârciuma apărată de ţărani. Tot prin
forţă a fost ocupată şi casa de vamă, fără să se plătească despăgubiri pentru clă
c!irile luate. Armata trimi5ă a fost linută în comună 5 săptămâni, trebuind ca lc>cuitorii să se inirrijeascii de întreţinerea soldaţilor; totodată, comuna a fost impusă
să plătească o pedeapsă de 236
florini, iar conducătorii comunei, juctele sătesc,
juraţii şi alţii au fost târâţi în închisoarea comit.atului, unde au fost închişi şi supuşi Ia grele pedepse corporale. Răzbunarea familiei Banffy a fost deci cumplită75.
Ibidem.
7e G. Kovach, op. cit., p. 97.
71 Erd~lyi jobbagyok panaszlevelei.
02 Zs. Tr6csany:I, op. cit., p. 66.
73 Ibidem, p. 67.
74 G. Kovach, op. cit., p. 93.
7$ Ibidem, p. 92.
89
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ln comitatul SolnocUl de Mijloc, Năpradea avea o situaţie a.semănătoare cu
aceea a mul.tor alte comune din acest comitait. Prin 1785 comuna nu are păş"uni
suficiente într-o parte a hotarului; în pădure au lemne de foc, dar nu au lemne
pen1frou construcţii ci cumpără pe bani din satele vecine. Porcii şi-i duc la păduri
cu ghindă în pădurile. satelor vecine pe bani. Nu se folosesc de dreptUl de ~âr
durnărit. tn sat sunt 10 proprietari de pământ. Slujba săptămânală este de 3 zile,
la un nobil ajunge la 4 zile, pentru iobagi, jelerii slujesc 1~2 zile pe săptămână.
La unii nobili robota a fost răscumpărată pe taxă. Daturile sunt asemănătoare
cu daturile din celelalte comune din comitatul Solnocul de Mijloc.
ln 1820 saitul are prea puţine fâneţe şi păşuni. Fânul este cumpărat pe bani
grei din vecini. Pădurea le-a fost luată din 1795, când li s-a lăsat totuşi sătenilor
v „pădure a satului1", dar şi aceasta au pierdut-o când s-a ajuns la împărţirea hotarului dintre stăpânii de pământ. S-a mărit numărul zilelor de rabotă, s-a :introdu& rabota pentru întreţinerea podului de peste Someş, pentru taurul satului, s-au
mărit şi daturile. Ţăranid· nu sunt obligaţi să dea zeciuială, chiar daică aceasta este
amintită în cele două conscripţii urbariale. De altfel, desfăşurarea mişcării şi jalba
celor din Năpradea, adresată Guberniului, dezmint existenţa acestei obligaţii.
Cauza o constituie o încercare de răpire de pământ. Unul dintre nobili, Gyulai
Joz.sef, a avU:t într-o parte a hotarului o bucată de pământ, care a fost folosită in
parte ca alodiu, în parte „cu aprobarea" stăpânului a fost cultivată de ţărani, dar
stăpânul, pentru a nu plăti· impozit, a declarat şi această parte a
hotarului alodiu.
După moartea lui Gyulai, urmaşii au dat moşia în arendă. In
1803 ţăranilor li
s-a ordonat să nu mai semene în acea bucată de pământ, pentru că urmează să
fie alodizată. Ţăranii însă au semănat repede şi, pe când arendaşul a venit să
are, sernănătuprile erau verzi. Arendaşul S-a gândiJt că, dacă a pierdut în felul
11cesta pământul, măcar să ia zeciuiala după recolta pământului cu pricina. A apă
rut administratorul, care a poruncit celor 5 ţărani care au avut pământ în acea
parte, ca a doua zii, în 7 august 1798, să vină cu carul la pământul respectiv pentru că urmează să ia decima. Cei 5 ţărani nu au protestat, au plecat. Incă în
~eara de 6 august, prin clopotele trase a fost convocată adunarea satului. De la
<1<:eastă adunare, unul din ţărani, Iacob Precup, s-a dus la administrator şi
în
numele satului i-a atras atenţi~ să nu îndrăznească să ia decima. A doua zi, S~
kăcs Mihai, administratorul, cu unul dintre cei 5 ţărani şi cu încă 2 iobagi din
sat a pornit spre pământurtile cu pricina, sub pretextul că ar vrea să lămurească
o problemă cu privire la nişte fânaţe pentru care s-au ivit neînţelegerii. Nu au
;1juns departe, că în sat au început să bată clopotele. La acest zgomot, administratorul şi cei 3 iobagi s-au grăbit să ajungă cât mai repede spre Traniş, să nu
dea ochii cu mulţimea. Au foot ajunşi din urmă de cei din Năpradea. Admini•
stratorul a încercat să se dezvinovăţească spunând că a pornit spre hotar din
pricina fânaţelor şi nu spre a lua decima. Sătenii însă nu l-au ascultat l-au bătut.
epoi au pornitJ ou el spre sat. In drum I-au mai bătut de cllteva ori, l-au şt speriat că îl vor executa. Astfel au ajuns până la Someş, unde l-au pus să se roage,
s&-şi facă cruci, că-l vor arunca în Someş. Tocmai atunci a ajuns acolo un porcar
al moşiei ca!'e .l-a luat pe Szakăcs repede şi l-a trecut cu bacul pe malul celă
lalt, de unde a fost transportat apoi la spiJta.lul din Cehu-Silvaniei. Nu s-a ales
fnsă cu răni grave de pe urma bătăid. Au lnceput cercetările, lncercând să gă
sească pe conducătiorul mişcării. Nimeni înisă
nu a vrut să-i denunţe pe condUcători. „Noi tot satul am făcut" răspundeau sătenii solgăbirăului.
Sunt prinşi
apoi Iaicob Preoup şi două femei, care sunt duşi la Zalău. Nu reuşesc sA obţină
nimic nici prin interagarea Judelui sătesc şi a j"uraţilor. Hatfaludy Ferenc, vicecomite, cere execuţie militară şi pedepsirea exemplară a satului. Ca şi in altă
parte. şi micii nobili se tem ca nu cumva şi alte sate să ia exemplul acestui sat
şi să se ajungă la o răscoală de mare amploare. Aceasta exprimă ascuţirea contradÎICţiilor de clasă şi teama nobilimii. văzând în fiecare mişcare locală germenil
unei ră5coale de mare amploa~e.
tn acest timp, mulţi dintre săteni se ascund în pădure. Spre sfârşitul lunii
octombrie, în jalba lor adresată Guberniului, ţăranii au arătat că şi-au lisat casele, gospodărilile, cerealele şi fânul pe câmp, porumbul necules, având din această
cauză mari pagube, poate chiar de nereparat şi sunt nevoiţi să se a.scundă in pă
dure şi nu se pot apuca de munca lor, de teamă isă nu fie prinşi.
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In 24 septembrie sătenii organizează a.scultarea martorifo.r, cu 64 de martori,
pentru a demonstra că arendaşul nu a procedat legal; au descris desfăşurarea
mişcării şi represiunea ce a urmat. Acest docwnent a fost trimis apoi Guberniului,
impreună cu jalba susmenţionată. Sătenilor li se cere să predea pe conducătorii miş_
cărU. Răspunsul rămâne acelaşi „tot satul a făcut".
Guberniul hotără!ite în cele din urmă execuţia militară. Se iau măsurile necesare pentru unitatea militară ce îşi are sediul la Cehu Silvaniei şi pentru a-i
lua pe săteni prin surprindere !ii a închide toate drumurile şi potecile care i-ar
ajuta să fugă din sat. Armata ajunge până la Someş Odorhei, dar din cauza sloiurilor de gheaţă de pe Some) nu poarte trece râul şi este nevoită să staţioneze
acolo 2 zile. 1n vecinătatea satului Năpradea, la Someş Guruslău, este târg şi se
răspânde)te vestea sosirii armatei. Conducătorii mişcării au timp să fugă. In Z9
ianuarie armata trece Someşul, în 30 ianuarie încep cercetări[e. Nici de data
aoe35ta cercetările nu duc la a;lt rezultat ca mai înainte: „tot ce s-a făcut, întregul
sat a făcut". Conducătorii mişcării au reuşit din timp să fugă.
In furia lor neputincioasă, trimişii comitatului se răzbună pe conducătorii
satului. Participanţii la mişcare sunt împărţiţi în 4 categorii: din prima categorie
fac parte conducătorii satului din anul precedent, care sunt acuzaţi că nu au
impiedi1eat pe săteni să-l bată pe administrator, nu au împiedicat să fie trase clopotele, nu i-au dat pe mâna comitatului pe conducătorii mişcării, iar când a fost
prins Precup, nu au pus străji care să-l păzească. Un număr de 8 ţărani au fost
duşi la închisoarea comitatului. ln a doua categorie au fost incluşi 14 ţărani care
au fost acuzaţi că ei I-ar fi bătut pe administl'ator. S-a dat ordin de către comisie
judelui sătesc şi juraţilor din acest an. Din a treia categorie, după părerea comii;iei, făceau parte 15 ţărani, printre ei şi judele sătesc şi juraţii din 1805, acuzaţi
fiind că în 4 decembrie 1804 au refuzat să-i trădeze pe conducătorii mişcării când
s-a cerut acest lucru de către vicecomite. Cu ei comisia a terminat pe scurt, li s-au
aplicat în faţa satului· câte 40 de loviturL în ultima categorie au fost incluşi alţi
29 ţărani, care, deşi au asiistat numai, nu au împiedicat să fie bătut administratorul. Aceştia au primit în faţa satului câte 25 de lovilturi. 1n total, au fost daţi
în judecată sau pedepsiţi 66 de iobagi, jumătate din sat - în 1820 satul numă
rând 132 de familii de iobagi
Y
Cu aceasta însă, pedepsirea satului răzvrătit nu 1>-a încheiat. Până în iunie
1805 s-a menţinut execuţia militară, pentru care satul a fost silit să plătească
suma de 1548 fl. şi 51 creiţari. Judecarea celor arestaţi începe cu cei din prima
categorie, judele şi juraţii din anul precedent şi bătrânul Iacob Precup. La 19 februarie 1805 tribunalul f!Jial al comitatului Solnocul de Mijloc vrea să pedepsească
exemplar astfel: Tura Nyilrulaj, judele, a fost condamnat la executare prin tăie·
rea capului: juraţii, cu excepţia lui Groza Simion, trădătorul. au primit câte 3 ani
de închisoare grea la Gherla şi câte 25 de lovituri trimestrial. Groz."! Simion, care
in faţa comisiei de cercetare a trădat pe conducători, a primit jumătate de an închisoare şi 100 lovituri „pentru meritele sale". Iacob Precup a fost învinuit că a
;;cceptat să fie purtătorul de cuvânt al satului şi prin prestigiul său datorat vârstei şi experienţei sale de viaţă, a sprijinilt mişcarea. Având în vedere bătrâneţea
şi slăbiciunea lui, p~Im şi suferinţele sale de până atunci, a fost condamnat la
3 ani închisoare uşooră la Gherla. Pe toţi, împreună cu acuzaţii din a doua categorie. neprinşi încă, .i-au obligat să suporte cheltuielile de spitalizare şi suma de
100 fl. pentru suferinţele suportate de Szakacs. Nu s-a ajuns însă la executarea
judecăţii. Prkina a ajuns în faţa tribunalului general al comitatului. între cele
două judecăţi, Tura Nyikulaj a murit. A fost achitat bătrânul Precup, considerându-se că a stat destul în închisoare (cam 8 luni). A fost eliberat şi Simion
Groza, căruia i s-a considerat un merit faptul că ar f.i foot apărătorul lui Szakăcs
când acesta a fost bătut. Ceila:lţi au fost condamnaţi la câte 6 luni închisoare de la data când au fost prinşi şi la câte 25 de lov.ituri Ia închisoare şi câte
2j la eliberare, in sat._ Tat atunci s-a hotărât că ţăranu din a doua categorie să
suporte toate cheltuielile pentru Szakacs. Din această categorie. 9 ţărani au ajuns
ln faţa tribunalului. Ei au fost judecaţi la 6 februarie 1806. Cu o singură excepţie, au mai rămas câte o lună la închisoarea comitatu1ui si într-o duminică, au
1=rimit în public câte 30 ele lovituri, iar la eliberare, în sa·t, încă 30 de lovifuri.
Unul din ţărani a fo.st eliberat la anunţarea judecăţii şi a mai primit la Năpradea
30 de lovituri.
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Aşa s-a încheiat mişcarea ţăranilor de la Năpradea. Rămân de clarificat 2 probleme: cine a participat la mişcare şi dacă a avut mişcarea
vreun rezultat.
Răspunsul la prima întrebare ar putea fi: la începutul cercetărilor,
toate depoziţiile afirmau că ceea ce s-a întâmplat la Năpradea a făcut-o
iot satul, dintr-o singură voinţă. Pe parcursul cercetărilor, iese însă la
iveală că diferitele categorii de ţărani au avurt roluri diferite în
cele
întâmplate cu mişcarea. Nu există nici un document care să ateste clar
starea materială a participanţilor. Totuşi, se poate constata că ţăranii
săraci au fost cei mai dârji. Despre cei judecaţi pentru că l-au bătwt pe
Szakacs se afirmă că sunt jelerii fără casă (subinquilum). La început
Groza chiar ia apărarea lui Szakacs, l-ar ajuta şi pe solgăbirăul trimis
pentru cercetare, dacă nu ar fi oprit sub presiunea satului. „Voinţa sa~ului" îi duce mai departe in mişcare, să nu îndrăznească să dea
pe
mâna comitatului pe aceia care l-au bătut pe Szakacs. Dar tot ei sunt
aceia care, în cele din urmă, depun mărturie - singurii din sat. Dintre
ei face parte Groza, care îi denunţă pe conducători. În faţa tribunalului
nu recunosc nici o vină. Dar se pune întrebarea - de ce este atât de
gravă hotărârea tribunalului filial? Despre rolul conducătorilor satului
'lm mai pomenit mai sus în lucrare. Ei, în colaborare cu organele centrale şi comitatul, jefuiesc pe ţărani - primarul este scutit de robote
şi impozite. 1n judecată se 'arată însă o altă faţă a rolului lor - răspunde
rea slujii din starea de iobag.
A doua întrebare ce se pune: dacă mişcarea .a avut vreun ·rezultat?
Lupta ţăranilor din Năpradea a fost înfrântă. Totuşi, a atins scopul propriu-zis - nu numai pentru sat, ci şi pentru ţă.ranii întregului comitat.
După ultimele judecăţi, din 6 februarie 1806, vicecomitele Hatfaludi scrie
Guberniului că se va veghea că nici ţăranii din Năpradea şi nici alţi
iobagi să nu fie îngreunaţi cu prestaţii noi şi ilegale, pentru prevenirea
cărora a şi luat măsuri. Stăpânii de pământ s-au răzbunat, dar nu s-au
putut bucura de frudele victoriei7 6 .
Pe parcursul primei jumătăţi a secolului al XIX-lea rezistenţa ţă
r&nimii continuă să crească, contr:adicţiHe de clasă se ascut şi mai mult.
Forţele de rezervă ale revoluţiei sporesc. Ţărănimea va constitui baza
revoluţiei din 1848, revendicând libertate şi pământ.

ELENA MUSCA.

-

I MARGIT SZILAGYI 1-1 ERNEST WAGNERI

SOME ASPECTS FROM THE SOCIAL AND 'ECONOMIC BISTORY
OF SALAJ IN 1THE MIDDLE AGE
(Summary)

In the second half of the 18th century took place the organization phenomenan of the nohle property on the basis of the intensive and concentrated agriculture that shouJd satisfy the increasing produce exchange. This kiind of '.L'touse-

1e Zs.

Tr6csănyi,

op. cit.. p. 135-142.
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hold required the rationalization of the privat.e landlord household. The peasantis
owned plotis of land whkh were spread out in disorder. The plots of the same
1\erf household were placed at a distance between them. Among these serfs' plots
there were plo1l.s that belonged either to the church or to a squire. There wasn't
settled the possession of the meadows, hay fields, and forests. A great deal of the
peasants' land and of the arable land, as well as of meadows, hay fields, and
forests hadn't been parted between the fami1lies belonging to the communiity. The
land was a common property. The fhists step on the new organization of the
land was the delimitation of the boundaries. On the occasion of this delimitation
that took place up to the revolution from 1848, there have been divided the serfs'
properties from those of their landlords. The separation hasn't been easy to be
realised. Sometimes there were missing bounda11ies and regarding the b~g communes the process was hard to be accomplished, and it needed a long time (tens
of years). The separation of the land was left as a task for the noblemen and
they acted in the serfs' detriment. The serfs received less extensirve plots than
1 hat they should have and they were
in the famhest places, and of the womt
quality. The landlords attacked even the communities arable land, the meadows,
hay fields, and forests, becau.se there weren't enough meadows the peasants were
nlJ!iged to go with their cattle on the meadows of other villages and they have
10 work or to pay for .this. The innship right has been restricted as well as that
of butchery and the w'ine selling has been forbidden in the fairs. The restriction
of the peasants' old rights and the increasing of the duties led to the poverty of
the peasants and the ruin of theirr households. As a resul:t there has been registcred a general state of dissatisfaction that generated conflkts between peasants
and landiords. These conflicts have often led to true uprising like the one of
1820 frorn Năpradea.,

LISTA LOCALITAŢILOR CUPRINSE ÎN COLECŢIA
IOAN ARDELEANU SENIOR, IN ORDINE ALFABETICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

rn.

1L
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Archid: pachet III, dos. 53.
Bănişor: pachet V, dos. 78-81.
Băseşti: pachet V, dos. 29.
Bârsăul de Jos: pachet I, dos. 20.
Bocşiţ.a: pachet III, dos. 51.

Bogdand: pachet II, dos. 33.
Boianul Mare: pachet IV, dos. 68.
Brebi: ,pachet IV, dos. 72.
Camăr: pachet V, dos. 78-81; pachet I, dos. 1.
Carastelec: pachet I, dos. 2.
Cean: pachet IV, dos. 69.
Cehul Silvaniei: pachet II, dos. 28.
Cheud: pachet IV, dos. 62.
Cig: pachet III, dos. 49.
Coşei: pachet III, dos. 56.
Crasna: pachet V, dos. 78-81 ; pachet I, dos. 8.
Creaca: pachet IV, dos. 74.
Cristur: pachet II, dos. 37.
Criştelec: pachet V, dos. 78-81.
Cuceu: pachet IV, dos. 63.
Dioşod: pachet III, dos. 57.
Doba Mare: pachet III, dos. 41 ; pachet II, dos. 42.
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23. Doba Mică: pachet II, dos ..42.
24. Dobrin: pachet III, dos. 43.
25. Doh: pachet V, dos. 78-81.
~6. Domnin: pachet III, dos. 44.
27. Fetindia: pachet IV, dos. 75.
28. Firminiş: pachet IV, dos. 76.
29. Ghirolt: pachet III, dos. 50.
30. Giurtelec: pachet III, dos. 49.
31. Giurtelecul Şimleului: pachet V, dos. 78-81.
32. Gârcei: pachet III, dos. 45.
33. Hereclean: pachet III, dos. 46.
34. Hodod: pache~ III, dos. 59.
35. Horoatul Crasnei: pachet V, dos. 78-81.
36. 11işua: pachet IV, dos. 64.
'J7. Ip: pachet V, dos. 78-81.
38. Leşmir: pachet V, dos. 78-81; pachet IV, dos. 5.
39. Lompirt: pachet V, dos. 78-81.
40. Marin: pachet V, dos. 78-81.
·11. Măierişte: pachet V, dos. 78-81.
42. Mălădia: pachet V, dos. 78-81; pachet I, dos. 22.
43. Meseşenii de Jos: pachet V, dos. 78-81 ; pachet
44. Meseşenii de Sus: pachet I, dos. 9.
45. Moigrad: pachet IV, dos. 77.
46. Năpradea: pachet IV, dos. 62.
47. Nuşfalău: pacheit I, dos. 17.
48. Petenia: pachet V, dos. 78-81.
49. Sălişte: pachet II, dos. 23.
50. Someş-Guruslău: pachet IV, dos. 66.
51. Seredei: pachet V, dos. 78-81.
52. Şimleu1 Silvaniei: pachet I, dos. 14.
53. Şumal: pachet V, dos. 78-81.
54. Traniş: pachet IV, dos. 67.
55. Tusa: pachet I, dos. 10.
56. Vârşolţ: pachet V, dos. 78-81; pachet I, dos. 15.
57. Zăuan: pachet V, dos. 78-81.
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REVOLUŢIEI

I.Ul TUDOR VLADIMIRESCU (1821)
IN PRESA BELGIANA

Cercetarea ecourilor pe care e-vEnimentele istorice mai deosebite care
s-au derulat în societatea rmnânN:scă le-au avut în celelalte ţări europene s-au soldat întotdeauna cu rezultate semnificative. Cu deosebire
odată cu secolul al XVIH-lca, când se manifest[t un interes sporit al
Europei Occidentale faţă de regiur.ile sl.1d-est europene pe măsura agravării stării „omului bolnav" al Europei, Imperiul Otoman, Principatele
Române se ,găsesc în atenţia cercurilor politice şi diplomatice ~uropene.
Sporirea interesului occidentului european faţă de popoarele ,şi ţările
flin zonă se produce deopotrivă pc fondul intensificării mişcărilor revoluţionare de aici după începutul secolului al XIX-lea. Mişcarea grecilor,
îndrumaţi de conducătorii societăţii secrete „Eteria", cu ramificaţii în
principalele porturi ale Mării NegTE şi Dunării şi în oraşele din Balcani
au inregistrat un larg ecou în pn•sa europeană, informaţiile despre evenimente fiind colportate dintr-uri ziar în altul sau prin ,intermediul
elementelor greceşti din diaspora, deveQite acum deosebit de active.
La difuzarea unei largi informaţii despre evenimentele din SudEstul Europei în presa de pe continent, în .cantitate cu mult mai mare
acum, a contribuit, desigur, ,şi 111arele •număr de ziare, de publicaţii
periodice (săptămânale, bisăptămânale, lunare etc.) care apăreau în
Centrul şi Apusul Europei în anii 20 ai secolului trecut. Principalele oraşe
europene aveau 2-3 ziare acum, capitalele marilor ţări chiar mai
multe. Fiind în creştere interesul ptitorilor (direcţi .sau ,prin lectură
intermediată) pentru faptele de istorie .politică, pentru .informaţii despre
diverse evenimente, mai ale<> revoluţionare, despre încercările de eliberare a popoarelor de sub st:'ipânire străină (Imperiul Otoman ,sau Imperiul Habsburgic), presa european~ se profilează ca atare. Apar jurnalele „politice", cu ~tiri oficiale sau diverse, provenite din marile
capitale ale lumii în legătură cu asemenea evenimente mai deosebite,
care aveau şi calitatea de a sw;cita curiozitatea umană. „Journal ,de
la Belgique" din Bruxelles dădea asemenea informaţii politice pe prima
pagină la rubrica „Pieces officielles" sau „Nouvelles diverses", iar
,.Journal de Gand", care apărea în provincia Flandrel Orientale, .nu era
deloc un ziar provincial, ci oferea o informaţie politică de la nivelul
:intregului continent european, precum şi .de peste Ocean1 . „Journal de
Gand" se ;Şi subintitula, de altfel. „Politique, Commercial et litteralre.
Affiches, annonces et a vis divers", arătând astfel priorităţile după .care
era ordonată informaţia primită şi dată de ziar. Nu lipsesc comentariile
1 Semnalarea pentru prim-i dată a ecourilor revoluţiei din 1821 conduse de
Tudor Vladimirescu a fost făcută de Nicolae Bărbuţă şi Nicolae Edroiu in
,.Studia Univer~itatis Babeş-Bolyai", Historia, 1974, 1, p. 43-54.
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periodice pe care le fac redacţiile acestor ziare asupra
mai importante ce se desfă~urau pe continentul european.

~venimentelor

Periodicul din Gand a oferit în prima jumătate a anului 1821 o informaţie
lui Tudor Vladimirescu, atât sub aspect canticotidian în sensul real al cuvântului şi apărea
deosebit de operativ, cu format în folio, 4 pagini. Ştirile referitoare la evenimente sunt cuprinse în corespondenţele ce soseau din Spania, Portugalia, Anglia.
Franţa, Italia, Austria, Germania, Prusia, Austria, Turcia. Ştirile despre revoluţia
lui Tudor Vladimirescu sunt date în paralel cu cele despre mişcările din Napoli.
din Calabria, a lui Zapata din Mexic, nu în ultimul rând odată cu mişcarea
eteristă. ln primele două luni (martie-aprilie 1821) informaţiile despre mişcă
rile revoluţionare ale grecilor şi românilor din Principatele Dunărene au ţinut
afişul, fiind date pe coloana din stânga a primei pagini din ziar. în completare.
pe măsură ce soseau alte ştiri, se dădeau informaţii, prin revenire, şi în paginile
2-4 ale ziarului din Gand.
în numărul său din 24 m<Jrtie 1821 ziarul din Gand informa despre izbucnirea mi~cării revoluţionare din Ţara Românească, prin intermediul unei „scrisori sosite din Valahia" numai cu o seară mai înainte2. La sfârsitul lunii martie
şi începutul lui aprilie 1821 periodicu! gantois relata în continuare despre evenimente, despre extinderea mişcării în Ţara Românească, la B aprilie comentariµl
de presă dat fiind de părere că în acest fel, mişcarea devenea un eveniment
notabil în zonă3. In paralel se informează despre pătrunderea eteriştilor iil
Moldova, despre proclamaţia lui lpsilanti, care conta pe sprijinul locuitorilor
din cele două principate dunărene locuite de români, dornici şi ei sli scape de
dominaţia otomană. Dezavuarea mişcării eteriste de către ţarul Rusiei, aflat în
alianţă cu marile capete încoronate ale Europei, interesat să nu se extindă, în
final, revoluţiile în cuprinsul imperiilor europene, a fost de natură să producă
o mare dezamăgire în rândul tuturor luptătorilor pentru libertate. în contextul
prezentării originii, istoriei şi situaţii=i popoarelor din zona Sud-Est europeană,
un comentariu al periodicului „Journal de Gand", după ce trece în revistă pe
greci, apreciază revolta românilor împotriva otomanilor şi îi înfăţişeaz[1 pe
„moldoveni şi valahi (munteni) ca descendenţi ai geţilor sau dacilor, pe care
Traian i-a supus cu foarte mare greutate. Ei sunt mândri, îndrăzneţi, vindicativi:
ei cred în predestinaţie şi nu îşi fac nici un scrupul în a împuşca un turc"~.
Sunt apoi numeroase ştirile pe care cotidianul din Gand le publică referitor la
măsurile de siguranţă luate mai ales de Imperiul Habsburgic în vederea evitar:ii
extinderii mişcărilor revoluţionare înspre teritoriile lor. De altfel, periodicul
flamand a preluat multe din informaţiile publicate în „Observatorul austriac"
din Viena în legătură cu evenimentele din principatele române, fiind astfel
reţinută şi teama autorităţilor austriece în legătură cu pericolul contaminării
locuitorilor din Transilvania de mişcar~.
ln lunile mai-iulie 1821 coloanele ziarului din Gand inserează ştiri despre
mişcările efectivelor otomane, ciocnirik cu răsculaţii, măsurile luate pentru înă
buşirea „tulburărilor" şi întronarea liniştii în principatele române.
Informaţii mai ample despre cek ce se petreceau în ţările române sunt
publicate în „Journal de la Belgique" care apărea la Bruxelles. El avea asigurată o circulaţie mai largă, era citit pe spaţii mai întinse şi de către cititori mai
numeroşi. Numărul de pagini al fiecărei apariţii era mai mare şi el, încât ştirile
despre diferite evenimente petrecute în primul rând în Europa, dar şi peste
·Ocean, aveau o dimensiune sporită faţil. de celelalte ziare.
impresionantă asupra revoluţiei
tativ, cât şi al calităţii. Era un

2 Journal de Gand, 1821, I, nr. 8J din 24 martie 1821, p. 2 (A fost consultat
exemplarul păstrat în fondul de periodice al Bibliotecii Regale „Albert I" din
Bruxelles, J.B. 578).
3 „Journal de Gand", nr. fl8 din 8 aprilie 1821, p. l.
4 Idem, nr. 118 din 28 aprilie 1821, p. 4.
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Cea dintâi ştire despre izbucnirea mişcării lui Tudor Vladimireseu o găsim
în numărul din 23 martie 1821 al ziarului „Journal de la Belgique":;.
Evenimentele despre care se relata erau datate în jurul zilei de 20 februarie,
deci cu o lună în urmă. Un grup de nemulţumiţi părăseau atunci capitala
'fării Româneşti, Bucureştii, pentru a se răspândi prin ţară şi a o
râscula.
„Insurecţia" despre care se relata era condusă de Tudor Vladimirescu, el reuşind
să strângă în jurul său circa 8 OOO de oameni. Sunt prezentate şi tulburarile care
au izbucnit la Iaşi, în Moldova, odată cu ridicarea eteriştilor. Tudor Vladi_m!rescu
este prezentat drept omul care s-a numit „campion al dreptăţii" şi a proclamat
dorinţa poporului de a avea la guvernare un „om din ţară" 6 . Aspectul social
al mişcării era dovedit de reacţia marilor boieri, care s-au refugiat din ţară
pentru a se sustrage în acest mod de .la acţiunea eventuală de pedepsire de
oătre „vasalii lor, asupra cărora au exercitat un odios despotism"'.
Informaţii despre revoluţia de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu au
publicat şi alte ziare belgiene care apăreau în acel an. Astfel, „Courrier des
Pays-Bas" din Bruxelles, al cărui prim număr a apărut l:J. 6 august 1821, şi
care în prospectul său preciza cJ. „La publicile est l'essence des gouvernemens
representatifs; elle est l'appui des trones et la securite des peuples. La presse
est son instrument"B. Datorită apariţiei acestui ziar după derularea evenimentelor din Ţara Românească şi Muldovci, ştiri târzii despre acestea sunt publicate
in 10 numere din cursul lunii august lfl21.
publicată

Cercetările noastre ,au depistat ştiri despre .revoluţia lui Tudor
Vladimirescu şi în ziare ce apăreau în regiunile răsăritene ale viitoarei
Belgii, anume la Liege. Astfel, in „Journal de la Province de Liege",
care a apărut între anii 1814-18239, şi în „Courrier de da Meu.se"
(Liege, 1821-1840)1°, in paginile numerelor de la sfârşitul lunii martie
:şi până în august 1821 ale .acestora fiind inserate numeroase informaţii despre evenimentele din .principatele române. Adunarea tuturor
acestor ştiri de presă ar constitui, cele din presa belgiană, ele singure
un volum in colecţia DIR. Răscoala din 1821 (e titlul mai vechi, din
jurul anului 1960, când au fost publi~ate cinci asemenea; .volwne de
documente .şi izvoare narative interne). Iar utilitatea unui asemenea
volum pentru cunoaşterea răsunetului european al Revoluţiei din 1821
condusă de Tudor Vladimirescu, de la derularea căreia se împlinesc
175 de ani, nu credem că mai trebuie subliniată în contextul de faţă.
Dăm în anexele rnmunicării de faţă câteva dintre aceste ştiri de
presă publicate în „Journal de Gand" şi „Journ.11 de Belgique", pentru
a se vedea ce citeau belgienii în prima jumătate a anului 1821.
1

NICOLAE rEDROIU
5 Journal de la Belgique (Bruxelles), nr. 82 din 23 martie 1821, p. 335 (A
fost consultat exemplarul din colecţia de periodice aflată în Biblioteca Regală
„Albert I" din Bruxelles, J.B. 151).
6 Idem, nr. 95 din 5 aprilie 1821, p. 18.
7
B
~ultat

Jdem.
Courrier de Pays-Bas (Brnxelles), nr. 1 din 6 august 1821, p. L (Am con-

în microfilm numerele acestui ziar, J.B. 64, în Biblioteca Regală „Albert I"
din Bruxelles, microfilm 278).
9 Journal de la Province de Liegc, J.B. 585 din colecţia de periodice a Bibliotecii Regale „Albert I" din Bruxelles.
IO Courrier de la Meuse, .T.B. 61, în microfilm, nr. 307 din Biblioteca Regală
„Albert I" din Bruxelles.
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ANEXE
I

Autriche

Vienne, 20 mars.

- D'apres des nouvelles de Bucharest, du 22 fE~vrier, le chef d'insurges
Theodore Wladimiskoi a ete battu par Ies troupes du prince, rassemblrjes par
Ies boyards; de sorte qu'on a lieu de croire que cette revolte sera promptement
comprimee. On dit que Wladimiskoi a ete officier au service de Russie. Le
fondionnaire nomme par la Porte comme representant de l'hospodar, etait arrive
a Bucharest.
„Journal de Gand",
nr. 92 de luni, 2 aprilie
1821, p. 1.

II

Autriche

Vienne, 24 mars.

- Les troubles de la Vahchie ont necessite de la part de notre gouvern-i?inent des mesures de precaution. L'ordre a ete donne de former un corps
d'observation sur Ia frontiere.
Depuis lors, le bruit s'est repandu q'une revolte a aussi eclate ă. Jassy. Les deux
principautes de Moldavie et de Valuchie ont, dit-on, reclame la protection de
la Ru'>sie.
„Journal de Gand",
nr. 96 de vineri, 6 aprilie
1821, p. 1.

III
Autriche

Vienne, 24 maq. - Les trouble.; de la Moldavie et de la Valachie ont pris.
un caractere tellement serieux qu'ils ont fixe l'attention de notre chabinet {...} .
- Notre gazette du 29 mars, contient Ies pieces suivantes: „Peu de tem.<>
apres la mort du prince Alexandre Suzzo, une insurrection avait eclate en Valachie. Elle etait dirigee par un indigene nomme Theodor, ci-devant volontaire
au service de Russie, ou ii a ete avance au grade d'officier, et qui depuis s'e.<;t.
donne le nom de Wladimiresco.
On se flattait que la prochaine arnvee du prince Callimachi, nomme
hospodar de Valachie, mettrait un tPrme ă. ces desordres, lorsqu'un evenement
bien plus grave encore eclata en Moldavie.
Le 6 de ce mois, le general-major russe prince Ypsilanti, fils du ci-devant
hospodar de Moldavie, hors d'activite de ...ervice depuis un an, arriva de Be.~-
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sarabie a Jassy, avec une suite nombresuse d'Arnautes. II s'anonc;:a comme etant
appele a delivrer Ies grecs de la non::ination des turcs. J_,e soir meme de son
arrivee, Ies turcs qui se trouvaient a Jassy, au nombre de trente, furent desarmes, et selon toute apparence massacres. II est cartain que deux jour avant
l'arrivee du prince Ypsilanti, nne revolte sanglante avait eu lieu a Galatz, ou
tous Ies turcs qui n'avaient pas pu se sauver par la fuite avaient ete egorges et
presque toute la ville reduite en cendres.
La 7 mars, le prince Ypsilanti adressa plusieurs proclamation, tant aux
habitans des deux principautes qu'a la nation greque dans Ies autres provinces
de l'empire ottoman. Ces proclamations, conc;:ues dans une exaltation tout-a-fait
poetique, et ou il declare avoir ete appele par des milliers de ses compatriotc-,
ă l'oeuvre de la delivrance de toutc~ Ies peuplades grecques. En meme-temps,
le prince Ypsilanti adressa a S.M. l'empereur de la Russie une supplique conc;:u~
dans le meme style, et invita ce monarquee auguste a ne par refuser son puissant
appui â la nation grecque, et sur-tout aux deux principautes menacees du danger
le plus imminent. L'Empereur Alexandre n'est pas plutot rec;:u Ies nouvelles de
Jassy, que S.M. s'empressa de declarer qu'elle ne pouvait considerer l'entreprise
dit prince Ypsilanti que comme l'effet de l'exaltation qui caracterise l'epoque
actuelle, ainsi que de l'inexperlence et de la lagerete de ce jeune homme. En
meme temps, S.M.I. prit Ies resolutions suivantes:
1°. Le prince Alexandre Ypsilanti sera raye du service de Russie.
2°. II lui sera declare que S.M. l'empereur desaprouve formellement son
entreprise, et qu'il ne pourrait jamais s'attendre a aucun secours de la part de
la Russie.
3". Les ordres Ies plus precis seront transmis au comte de Wittgenstein,
commandant en chef Ies troupes russes sur le Pruth et en Bessarabie, d'observe1·
la plus stricte neutralite a l'egard des troubles qui ont eclate dans Ies principautes, et de n'y prendre, sous quelque pretexte, que ce soit, aucune part directe
ou indirecte.
Ces resolutions seront communiquees au ministre de Russie a Constantinople, avec ordre de Ies faire connaître a la Porte, et de renouveler en meme
temps aupres d'elle Ies assurances franches et loyales qui lui ont deja donnee.<>
a l'occasion de la revolte en Valachie. Le baron de Stroganoff declarera nornmement, que la politique de S.M. l'empereur est et restera etrangere aux menees
qui pourraient menacer de troubler la tranquillite de tout pays queiconque; ~1ue
toute participation a des rnouvemens pareils serait contraire a la droiture des
intentions de l'empereur, et que dans ses relations avec la Porte, S.M. n'a
d'autre but ni d'autre desir, que le maintien et que la stricte execution des.
traites existans entre Ies deux puissances.
De son cote, la cour imperiale d'Autriche a prescrit a l'internonce de S.M.
a Constantinople de s'expliquer dans le meme sens et de declarer, dans Ies
termes Ies plus rassurans, l'intention serieuse de S.M. l'empereur de garantir de
toute atteinte Ies relations de paix et de l'amitie entre l'Autriche et la Porte
par la maintien inviolable de la fois des traites.
0

•

„Journal de Gand", nr. 99
de luni, 9 aprilie 1821, p. 1.

IV
Autriche
Vienne, 4 avril ( ...).

- On dit que plusieurs officierc; et soldats russes combattent dans Ies rangs
des insurges en Moldavie, malgre la volante declaree de leur souverain. On craint
que la Servie n~ suivre !'exemple de ce~ provinces.
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- On a rei;:u de Jassy des nouvelles du plus grand interet. Le v01c1: „Un
plan general pour secouer le joug ottr:man est parvenu a sa maturite parmi la
nation grecque en Turquie. Ce plan doit avoir ete concrete dans des associations
secretes, et tout est prepare pour sor> execution dans la Thessalie, la MacedOine,
la Servie, l'Albanie, la Moree, la Bulgarie, la Romelie et dans les îles de l'Archipel.
Tout ce qui est en etat de porter les armes est appele sous Ies drapeaux, et des
fonds considerables sont reunis. Le 11 mars, il a ete celebre a Jassy un service
divin, ă. la suite duquel a eu lieu la bcnediction de trois drapeaux: on y a prete
serment de fidelite avec le plus vif enthousiasme. L'un de ces drapeaux, qui sont
tous tricolores, porte d'un cote une croix avec cette inscription: Avec celle-ci nous
voincrons! Vive la liberte! De l'autre cote, on remarque le Phenix qui renait de
ses cendres. La cocarde est noirc, rouge ct blanche; Ies chefs portent des tetes
de mort. Les evenemens dans la Valachie sont en liaison avec ce vaste plan; ou
voulait marcher de plusieurs c6tes a-la-fois directement sur Constantinople. Ali,
pacha de Janina, s'est, dit-on, fait chretien, et a pris, comme tel, le nom
d'Alexandre; d'autres disent dc Constantin; on ajoute qu'il a accede a la confederation.

Trieste, 29 mars.
- Les grecs qui se trouvcnt a Trieste sont dans la constETnation, ii cause
de l'insurrection en Valachie et en Moldavie; ils craignent qu'il n'en resuite un
massacre de leurs compatriotes a Constantinople: des bâtimens qui voulaient aller
dans cette capitale ont differe leur depart.
„Journal de Gand", nr. 107 de vineri,
17 aprilie 1821, p. l.

V
Gand, 21 Avril ( ... ).

- Une grande commotion semblc menacer l'empire du Croissant. La doctrine
du Coran et le despotisme ott,)man, devenus insupportables aux chretiens grecs,
ont souleve une partie de la Turquic d'Europe; il paraît meme que des îles de
l'Archipel et une partie de la Grece attendent, dans un etat de fermentation, le
moment de secouer le joug de la tyrannie ,des .~ultan.
Aux cris de liberte qui viennent de se faire entendre en Moldavie, les
habitans russes de la Crimee se sont empresses de donner aux grecs des secours
contre Ies turcs. Un anglais .'.!tabli ii Odessa, ecrit du 9 rnars dernier, qu'il a
suspendu des operations de commerce, d'apres la nouvelle qu'on avait rei;:ue que
Ies grecs s'etaient revoltes contre Ies turcs, dans la Valachie et la Moldavie. Le
meme lettre porte que le bruit y courrait que la revolte devait etre generale dan'>
l'empire ottoman, qu'elle devait eclater le dimanche 11 de mars, et qu'ă. cet effet
tous Ies habitans grecs d'Odessa, sans distinction, qui sont en etat de porter les
armes, se sont enroles et sont partis pour la Moldavie, au nombre de 2 ou 300
par jour, animes d'une ardeur patriotique pour recouvrer leur liberte. On comp&e
qu'environ 4 OOO grecs se rendront dP ladite ville a l'armee. Le lettre ajoute
meme que des patrons de vaisseaux ont abandonne leurs bâtimens et cargaisons
pour aller au combat. Plusieurs boutiquiers ont envoye des hommes a leurs frais;
d'autres vendent leurs marchandises a tout prix pour rejoindre leurs camarades;
enfin, on com;oit difficilernent combien est grand l'enthousiasme qui Ies anime.
La politique du cabinet turc est celle du Coran. Tout se decide par le glaive,
et il faut se resigner ă vaincre ou ii porter sa tete sur Ies creneaux du serali.
Si Ies moldaves et Ies valaque~ n'ont pas l'assentiment de la Russie, il
peuvent supposer que malgre la politique sage et circonspecte de ce cabinet, il
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n'a pas renonce aux projets de la gri'nde Catherine sur la Turquie europeenne.
!l'out interet politique a part, on peut desirer que le despotisme des sultans et la
religion de l'islamisme ne souillent plus notre Europe. La revolution actuelle
n'atteindra pas sans doute ce grand resultat; mais ont peut esperer du moins
qu'elle soustraira au joug du Coran tout ou partie de la famille chretienne des
moldaves et des valaques. Le Danubc alors formerait la limite naturele de la
Turquie d'Europe.
„Journal de Gand", nr. 111 de·
sâmbătă, 21 aprilie 1821, p. 3.

VI

De la .Grece moderne
( ... ) Les moldaves et Ies valaque~ sont descendans de ces Getes ou Daces,
que Trajan out tant de peine a subjuguer. Ils sont fiers, audacieux, vindicatifs;
lls croient a la predestination; ils ne se font aucun scrupule de teur un turc. Ils
nomment leurs princes et leurs boyards; et la Porte, ă laquelle ils paient un
tribut, ne peut elire que parmi ceux-ci Ies hospodars qui Ies gouvernement.
„Journal de Gand", nr. US de

sâmbătă,

28 aprilie 1821, p. 4.

VII

Torquie
Bucharest (Valachie) - Yl est fau.„ que nos boyards se soient enfuis. Plusieurs
d'entre Ies plus distingues de cette ville s'y trouvaient encore au depart de cette
lettre, ainsi que l'archeveque :netropolitain de Valachie. Les chefs militaires de
la troupe ordinaire attachee ă l'hospodar, s'etaient declares pour l'independance;
ils avaient recrute, dans la ville meme de Bucharest, une troupe assez considerable d'hommes qui avaient deja servi du temps de l'occupation de cette ville
par Ies russes. La plus grande tranquillite regnait dans la ville; Ies turcs de
Valachie avaient ete escortes jusqu'a~ Danube, et aucun desordre n'avait eu lieu
a Bucharest, ou l'on attendait une division de l'armee du prince Ypsilanti.

„Journal de Gand", nr. 119 de

duminică, 29 aprilie 1821, p. 1.

VIII

Poste de France, du (l.7 avril
Odessa (Turquie), 23 mars. - La gazette officiele de Berlin contient l'article
suivant:
Le capitaine Nicolas Coceli est arrive de Constantinople dans notre pprt,
apres une traversee de soixante-dix heures.
Les evenemens de la Valachie et de la Moldavie sont aussi bien connus du
peuple que du gouvernement, la fermentation est a son comble; Ies hotels des
ambassadeurs, sur tout celui de M. de Stroganon sont remplis de personnes qui
y cherchent un asile.
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- Des lettres particulieres donnent Ies nouvelles suivantes qui sont posterieures ă la gazette officielle de Berlin:
Yassi (Moldavie). Le prince Michel Suzzo, ă la tete d'une forte division
armee, est reste en Moldavie pour defendre cette province et couvrir Ies derrieres
du prince Ypsilanti, qui s'avance vers le Danube. Le prince Su:.i:zo a quitte le
costume oriental et la pelisse turque qu'il etait oblige de porter en sa qualite
d'hospodar. Il a revetu l'uniforme de general, tel qu'il a ete adopte par l'armee
grecque. Les principaux habitans de la Moldavie, chacun suivant son !II'ade, ont
imite son exemple.
Bucharest. - Le chef The,Jdore Wladimiresko, maître depuis plus de quatre
mois de Krajowa et de cinq districts de la petite Valachie, dont cette ville est
la capitale, apres y avoir laisse une division, s'est avance avec le reste de son
armee vers Bucharest qu'il a occupe de concert avec le prince Ypsilanti, qui,
selon toute probabilite, doit avoir passc le Danube. Lors de son entree a Bucharest,
\Vladimiresko a ete joint par la plus grande partie des habitans de la ville dejă
armee pour l'independance. A son approche, Ies consuls etrangers et Ies caimacans
<lu nouvel hospodar avaient quitte la ville.
„Journal de Gand", nr. 120 de
luni, 30 aprilie 1821, p. 3.
IX

Autriche

Vienne, du 24 avril {... }.
- D'apres des lettres de Bucharest, et Ies rapports d'un voyageur, qui en
-est parti le 7 avril, voici quelques details sur l'etat des choses dans la Valachie:
Bucharest, apres que le kaimacan de Li Porte, tous les turcs ainsi que Ies consuls
chretiens se furent refugies en Transylvanie, fut pris d'assaut par Ies troupes
dE' Theodore, qui avait essaye vainement la voie de la capitulation. Ces troupes
sont logees dans Ies maisons evacuees par Ies boyards fugitifs, et on vant.e
leur discipline. On publie journellement des proclamations de Theodore, ou
d'Ypsilanti; ces deux chefs ne sont point encore d'accord A qui sera devolu le
commandement superieur. Le 4, on y a beni un drapeau destine pour l'armee
d'Ypsilanti; il est tricolore (blanc, rouge et noii·); il porte d'un cote un pelican
avec ses petits, et de l'autre une croix avec cette inscription: liberte ou la mort.
La declaration de la Russie de ne point intervenir dans cette affaire, et le
mandement du patriarche grec ă Constantinople portant anatheme contre Ies
insurges, ont fait une vive senr,ation parmi eux.
Theodore reste tranquille ă Bucharest, et semble attendre des nouvelles de
Constantinople pour se decider sur sa reunion avec les grecs. Le 6 avril il
ordonna que 30 canons fussent couleo; en employant pour cela Ies cloches des
ilglises, et qu'il fllt confectionne quelques miliers de balonettes. Les meme
jour on a encore beni un drapeau; Ypsilanti etait ă Projezlin, â la tete d.e
n â 10 OOO hommes.
„Journal de Gand", nr. 127 de
luni, 7 mai 1821, p. 1.
X

Autriche

Vienne, 3 mai.
( ...) On lit dans l'Observ•iteur autrichien Ies articles ci-apres sur les prindpautes de Moldavie et de Valachie:
On mande de Jassy, en date du 13 avril, que Ies resolutions prises par L.M.
Ies empereurs d'Autriche et de Russie A l'egard des troubles qui ont ecfate dan~
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les deux principautes, y ont fait la plus vive sensation. Le 10, elles etaient a
peine connues a Jassy, que Ies Boyards, ayant le rnetropolitain a leur lete, se
rendirent chez l'hospodar regnant pou1 le determiner a partir prornpternent. Le
prince Michel Suzzo abandonna, Ies larrnes aux yeux, les renes du gouvernernent,
et quitta Jassy dans la nuit du 11, avec sa famille, toute sa suite et les ephores,
en emportant avec lui la caisse militaire de l'insurrection grecque. 11 a pris la
route de la Bassarabie; il laisse des dettes considerables dans le pays.
La sentence d'excornmunication portee par le patriarche grec, et qu'on a
r~ue dernierement de Constantinople, prononce l'anatherne contre Michel Suzzo
et tous ceux qui ont pris part a la conspiration contre le .grand-seigneur, leur
souverain legitime. Le divan s'est rassernble apres le depart de l'hospodar; il
s'occupe d'envoyer une deputation a la Porte, pour lui representer que les habitans
de la Moldavie n'ont point du tout pris Ies arrnes contre leur souverain legitime,
et que Michel Suzzo est seul coupable de ce qui s'est passe, ainsi que pour prier
la Porte d'envoyer un nouvel ho.>podar en Moldavie.
Le divan a eu meme ternps engage Ies habitans de la campagne dans Ies
differens districts de la Moldavie ou sE· trouvent des soldats du prince Ypsilanti,
a leur courir sus dans le cas ou ils y seraient encore 7 jours apres le depart du
prince Michel Suzzo. U a adresse aussi des representations au pacha d'lbrail
pour prevenir l'entree des troupes turques en Moldavie, attendu que te divan
s'octupait lui-rneme des moyens de purger le
pays de l'insurrection grecque;
ce qui avait deja eu lieu en partie dans la capitale. Les turcs, ă Ibrail, Galatz
et sur le Bas-Danube, se tenaient encore tranquilles.
D'apres Ies nouvelles de Bucharest du 12 avril, un diacre y a fait, le .8, dam
l'egalise metropolitaine, ainsi que dans celle de St.-George et de St.-Ivan, lectme
de la sentence d'excommunication portee contre les rebelles par le patriarche grec
de Constantinople.
Le meme jour, on avait commence ă prendre des dispositions pour fortifier
la ville; mais le rnanque d'argent pour se procurer Ies ustensiles necessaires aux
travaux, a force d'y renoncer. Les Boyards s'occupent ă rassembler, au moyen
d'un emprunt force, une somrne de 2 rnillions de piastres que est destinee a
:faire face aux frais de la subsistance des troupes d'Ypsilanti. On a deja cornmence
a lever cet imp6t sur le clerge et sur les juifs; on a taxe le premier ă 130.000
piastres, et Ies derniers ă 20 OOO. Toutes Ies corporations doivent contribuer en
proportion.
L.e prince Ypsilanti est arrive le 9 avril dans les environs de Bucharei;t, avec
environ 1 OOO hornmes de troupes grecques, et 3 canons montes sur de mauvais
affets faits ă la hate par Ies Valaques; il a occupe le château de Gregoire Ghika,
ă Collentina, en avant de la ville; mais Duka, qui commande sous ses ordres,
est entre dans Bucharest avec 200 hommes. Toutes Ies forces d'Ypsilanti, que l'on
a fortement exagerees, montent ă ~ine ă 5 0000 hommes, qui ont avec eux 7
canons de marine.
Le lendemain de l'arrivee du corps d'Ypsilanti, les troupes de Theodore
Wladimiresko se sont retirees au monastere de Cotretscani; il etait reste a Buchar<'st avec 50 hommes; mais le 12, il ~ quitte la ville et s'est egalement rendu a
Cotretscani.
Il regne en Valachie le plus grand decouragement parmi Ies habitans de
la campagne. qui s'etaient declares en faveur de Theodore parcequ'ils se voient
trompes dans leur attente. On leur avait promis de faire valoir a Bucharest leurs
pretendus droits, et qu'ils pourraient piller Ies maisons des boyards; et maintenant
'°n veut Ies faire servir â la defense de la couse des grecs avec qui ils n'ont
rien de commun. Plus de 400 d'entre eux ont ctejâ abandonne Ies drapeaux de
Theodore.
Les boyards qui se trouvent a Bucharest ont, de concert avec Theodore,
redige une nouvelle supplique a la Porte, et l'ont envoyee le 10 a Constantinople
par un expres.
„Journal de la Belgique", nr. 135
de marţi, 15 mai 1821, p. 1.
13 -

Acta Mvsei Porolissensis, voi. XX, 19911
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Autriche
Vienne, 18 mai. D'apres des nouvelles de Semlin, du 7 de ce mois, deux
bostangis etaient arrives le 26 avril, de Constantinople e Belgrade, avec ordre
de mander tous Ies chefs de districts aupres du pacha; mais ceux-ci ayant appris
qu'a cet ordre etait jointe la commission sanguinaire de Ies faire decapiter, aucun
ne parut au jour indique. Aussitot, ils se sont decides a l'armement general de
la Servie et a la resistance la plus opiniâtre au pacha de Basnie, quli est en
marche avec ses troupes. II a ete envoye sur-le-champ une deputation au prince
Alexandre Ypsilanti. Le pacha de Widdin doit avoir comence du 28 au JO avril.
ses operations sur Ies frontieres de la Valachie contre Theodore Wladimiresko; il
avait pass~ le Danube pres de Widdin: mais tous Ies avis s'acordent a dire que
le Ier mai, Wladimiresko a repousse le pacha au-dela du Danube, pres de Krajowa,
avec une perte considerable. On attend des nouvelles ulterieures sur cet evenement, que Ies grecs regardent comme tres-important.

„Journal de Gand", nr. 150 de
miercuri, JO mai 1821, p. L

XII
Autriche
Vienne, 4 juin.
( ... ) L'Observateur autrichien publie sur la Moldavie et la Valachie l'article
suivant:
Toutes Ies nouvelles que 1'0n rec;:oit de ces deux principautes s'accordent a
dire que ces provinces se trouvent dans l'etat le plus deplorable, par l'anarchie
qui fait tous Ies jours de nouveaux progres par la division qui regne entre les
differens chefs de parti, et Ies exces auxquels se portent leurs troupes contre Ies
habitans du pays qui ne sont point armes.
D'apres Ies nouvelles de Bucharest du 7 mai, Theodore Wladimiresko continuait de fortifier le couvent de Cotrocseni. Depuis qu'il tient prisonniers le
metropolitain et le petit nombre de mf'mbres du divan qui n'etaient point partis,
il est maître du pays.
Ypsilanti fait a Tergowist des preparatifs de defense: il rassemble des
munitions et fait fabriquer des arme5. Le 10 mai, il a quite Tergowist pour
faire une reconnaissance vers l' Aluta, le long des montagnes. Cette operation
paraissant avoir pour but de retablir une communication directe avec la petite
Valachie, Theodore defendit ::i.ux sien" sous peine de mort d'abandonner .1ux
troupes d'Ypsilanti aucun des postes qu'ils occupaient.
Un certain Serdar Diamandi, qui avait quitte il y a peu de temps le p;irti
de Tneodore et embrasse celui d'Ypsilanti, voulait s'emparer par stratageme du
couvent de Kozie occupe par Ies pandours, mais ce projet echoua par la vigilance
avec laquelle Theodore tâche de se maintenir dans Ies ciny districts de la
petite Valachir. Dans ces circonstances, la division entre Ies deux chefs de
parti a acquis un tel degre d'intensite (voyez pour l'explication des motifs de
cette division notre n° 128), que s'ils n'en viennent point a des hostilites ouvertes,
c'est uniquement par la crainte qu'il ont l'un et l'autre de l'approche des Turcs,
qui, suivant Ies nouvelles de Silistrc• du 11 mai, avaient deja rassemble 4 OOO
hommes d'infanterie, et 3 OOO hommes de cavalerie pres de Kalarasch sur la
rive gauche du Danube.
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D'apres des nouvelles posterieures de Bucharest, en date du 14 mai, îl y
regne maitenant une stagnation totale dans les affaires et les ressources industrielles. Cet etat de choses et une nouvelle proclamation seduisante qu'a fait
paraître Ypsilanti, ont determine ce:; jours derniers un nombre considerbble
d'hommes oisifs a entrer dans Ies rangs des soidisant heros de la liberte hellenique, ă arborer leur cocarde tricolore et a se rendre par bandes au quartiergeneral d'Ypsilanti. A leur arri.ree, on ote a ces nouvelles recrues Ies differentes
parties de _leur habillement, on les teint en noir, et on les convertit en uniforme
hellenique. Dans la petite Valachie, presque tous les habitans prennent les armes
pour s'affranchir des taxes. Lorsque les provisions existantes seront consommees,
la famine est inevitable. Un grand ne mbre d'habitans de la grande Valachie se
refugient dans Ies montagnes. On fait dans Ies rues memes de Bucharest des
preparatifs de defense, on enleve Ies madriers qui en forment le pave, et l'on
oreuse des fosses pour fermer Ies principaux passages. Cependant il est fort
deuteux que ces preparatifs ;:iuissent etre de quelqu'utilite â l'approche d'un
;irmee turque, Bucharest n'etant pas du tout susceptible d'une defense serieuse.
Suivant des nouvelles de Jassy, qui vont jusqu'au 20 mai, Ies chefs des
Hetoeristes (ou membres d'une societe entee sur celle qui existait deja depuis
1814 parmi Ies Grecs, sous le nom de societe des amis des m1uses) ont paru
inopinement le 8 mai dans le divan. Ils accablerent de reproches Ies boyards
<i cause de leur correspondance avec k Pacha d'Ibrail, dont ils avaient connaissance par des lettres interceptees. Ih terminerent par la demande qu'on leur
cedât la residence du prince, qu'on kur donnât de l'argent, des fourrages, des
otages etc. Sur la reponse negative d:1 divan, ils retournerent furieux dans leurs
cantonnemens, et s'emparerent biento~ apres de vive force du palais du prince,
siege du gouvernement, qu'on peut n:aintenant regarder comme dissous. Depuis
cette ~poque, Pendecca, chef des Hetoeristes exeri;ait le pouvoir souverain ;\
Jassy. Il a tuche d'attirer dans son parti les nombreuses bandes de Bohemiem
(Zigeuner) qui s'y trouvent, en lem promettant la liberte. Les rebelles, pour
ranimer le courage des leurs, ont seme les bruits les plus absurdes sur la
marche de troupes etrangeres, la µ1-ochaine arrive de quelques millions de
piastres, provenant de la caisse grecquP de secours etc.
Tel etait l'etat des choses a Jass), lorsqu'on y rei;:ut, le 17, la nouvelle que
Ies insurges grecs avaient ete defaits le 13 mai pres de Gallatz. Le serasquier,
.Jussuf-Pacha d'Ibrail les avait attaques avec 6 OOO hommes et 17 chaloupes canonieres, et Ies avait presqu'entieremement aneantis, de sorte que leur chef seul
trouva 5on salut dans la fuite, et por-ta la nouvelle de cette defaite a :lassy. Le
petite nombre de bâtirnens grecs qui ent echappe, s'est refugie a Tomarowa.
Gallatz doit avoir ete pour la majeure partie reduite en cendres pendant le combat.
La nouvelle de cette defaite et celle de l'approche de forces turques considerables, determina les chefs des lUtoeristes â evacuer Jassy. Ils quitterent la
ville le 18 au matin, au nom::ire d'environ 500 hommes, et prirent la route de
Kapo. Depuis cette epoque, un corps turc de 700 hommes doit s'etre mis en
rr:arche le long du Pruth sur Jassy, et ses marechaux de logis etaient deja
<irrives le 18 a Faltschi.
„Journal de la Belgique", nr. 167
de sâmbătă, 16 mai 1821, p. 309-310.

L'ECHO DE LA R~VOLUTION DU rrUDOR VLADIMIRESCU (1821)
DANS LA PRESSE HELGE

(Resume)
L'etude presente un materiei historique inedit pour l'historiographie roumaine concernant les echos dans la presse de la Revolution roumaine de l'annee
1821 dirige par Tudor Vladimirescu. Les informationes de presse commentaient
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dans cet etude ont ete identifie dans Ies journaux belges comme „Journal de
la Belgique" (Bruxelles), „Journal de Gand" par l'auteur pendant une recherche
effectue en mars 1994 dans la Bibliotheque Royale „Albert I" de Bruxelles.
Le materiei demontre l'interet dl' la presse occidentale, parmi laquelle se
trouvaient Ies journaux de Bruxelles et de Gand pour Ies evenements qui se
derroulaient dans !'Europe de Sud-Est en 1821 provoques par la lutte antiotoman
pour la liberte des Roumains et des Grecs. Les informationes ont ete interprete
dans le cadre de l'interet general de~ occidentaux pour „l'homme malade" de
!'Europe, c'est a dire l'Empire Ottoman. Cette zâne geographiques est entre dans
l'attention des couches politiques et du publique depuis le XVIII-ieme siecle.
Les informationes sur la Revolution dp Tudor Vladimirescu ont ete donne
concomitant avec celles qui concernaient Ies mouvements grecs dirige par la
Societe secrete „Hetairie". Envers le fin des mouvements (l'ete de l'anne 1821),
l'interet pour Ies hetairistes est recule et cel pour Ies Principautes Danubiennes
a augmente. Dans Ies premiers mois (mars-avril) de l'annee 1821 Ies informationes sur Ies mouvements revolutionnaires des Roumains et des Grecs ont ete
publie sur la premiere page de<> journu.ux en revenant sur Ies precedantes. Ainsi
l'Europe a ete informe par la presse sur la situation des territoires roumaines ou
la Revolution du Tudor Vladimirescu a affirme clairement la tendance de l'emancipation de sous la domination ottomane.
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A TREIA ADUNARE NAŢIONALA DE LA BLAJ
ŞI PROGRAMUL El REVOLUŢIONAR
(15-28 sepembrie 1848)

După adunare.a de la Blaj <lin 30 aprilie 1848, Adunarea din Duminica Tomii cum mai este cunoscută prima întrunire politică a tuturor
românilor din Transilvania, cu valoare pregătitoare a marii Adunări
Naţionale din 3/15 Mai 1848, considerată 1cronologic a doua, cea de a
treia adunare naţională de la Blaj .a avut loc târziu, în toamnă, începând
cu 15 şi sfârşind cu 28 septembrie 1848.
Mai puţin ounoocută decât celelalte douăl, adunare,a din toamnă, a
fost totuşi un eveniment politic de ,cea mai mare însemnătate pentru
istoria revoluţiei româneşti de la 1848. Un moment de cotitură chiar,
încheindu-se cu aceasta etapa ei paşnică.
Să vedem însă cum s--a ajuns la ţinerea ,acestei adunări. Din capul
locului trebuie să spunem că o .a treia adunare naţională de la Blaj a
fost prevăzutiă chiar în dommentele marii Adunări din 3.115 Mai 1848.
Astfel, în timpul lucrărilor, <lupii aclamarea celor 16 punde, după
propunerea celor două deputaţiuni (una către împărat şi cealaltă către
dietă) se prevede a lu.a fiinţă şi un Comitet permanent la Sibiu care ar
fi avut obligaţia să ţină o strânsă legătură cu respectivele deputaţiuni,
precum .şi să „publice strângerea adunărei generale-naţiona~e spre a i le
face cunOS1Cute"2.
Situaţia, <:a urmare a impunerii ide către dieta faudală de la Cluj a
uniunii, forţării recrutărilor şi a intensificării terorii împotriva românrlor, devine extrem de încordată .şi parametrii politici se schimbă
mpid. Adăugându-se la acestea şi faptul d iobagii şi alte segmente
l

teşiu,

C. Suciu, Curm a fost
Adunarea

Naţională

pregătit

de la Blaj,

3/15 Mai 1848, Blaj, 1925, 74 p. şi V. CheresBucureşti, 1966, 646 p. Deoarece în documen-

tele vremii apar o serie de inadvertenţe cu privire la durata adunării, mai ales
în ce priveşte începutul ei, data propusă de noi este 3/15 septembrie - 16/28 septembrie 1848, din următoarele motive: A. T. Laurian, principalul autor al documentelor adunării, în scrisoarea din 22 sept.iz oct. 1848, către G. Bariţiu spune
clar „Adunarea de la Blaj a ţinut din 3 până în 16 septembrie [stil vechi - ceea
ce înseamnă 15-28 septembrie stil nou]. Cf. C. Bodea, Lupta românilor pentru
unitatea naţională 1834-1849, Bucureşti, 1967, p. 340. într-un raport către ministrul
de interne al Ungariei, comisarul Vay Miklos, informa că mii de români înarmaţi
din toate colţurile Transilvaniei se adunau la Blaj în 15 septembrie 1848. Vezi:
I. Deltk, 1848. A Szabadsdgharc tC/"tenete levelekben. Ahogyan a kortdrsak
l.tittcik, Budapesta, f.a., p. 218. !n Foaie pentru minte ... de la Braşov, nr. 39 din
27 sept. 1848, p. 313-315, se in<l.ică începutul adunării tot pe 3 st.v. 15 septembrie
st.n., 1848, şi în fine, Gazeta de Transilvania, XI, nr. 78 din 23 sept. 1848, p. 324
consemnează explicit că a treia adunare de la Blaj a început la aceeaşi dată cunoscută de 3 septembrie stil vechi, adică 15 septembrie stil nou, 1848.
2 Al. Papiu Ilarian, Istoria românilor din Dacia Superioară, t. II, Viena,
1852, p. 250.
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sociale au plecat nemulţumite de la adunare, avem o imagine mai limpede a evoluţiei evenimentelor care se îndreptau spre o ruptură, &pre
o icriză majoră, aşa încât ::i.u ne miră deloc cele scrise de Petru Dobra
către Ioan Suciu în 2 iunie 1848 din Alba Iulia: .„Mie aşa mi se pare
că e de neapărată trebuinţă o <iidunare nouă naţionlală!, ~de ,să ne
înţelegem mai bine şi să ne cunoaştem mai de aproape. Eu dempreună
cu mai mulţi am venit nemulţumit de la Blaj acasă şi prepunerile mele
nu mă vor [fi] înşelat"3. T)t în iunie, (cam după 21), Avram fan~u îl
'întreabă pe Simion Bărnu~iu de cumva ar fi cu putinţă „să ne mai
strângem la Blaj" 4. Şi Constantin Romanu îi scria lui A G. Golescu
c<iteva zile mai târziu: „to1Jdeaun;1 va avea 'loc protestul nostru din Blaj
.[impotriva unuinii Transilvaniei la Ungaria - n.ns. G.N.] şi mai .curâltd
sau mai târziu trebuie să se mai adune naţia iarăşi la un loc" 5.
Că societatea român·ea~că era tot mai agitatc1, se putea,. vedea şi
din 151crisoarea adresată de Petru Bădilă din Sibiu către episcopul Andrei
Şaguna la 20 iulie 1848, în care menţiona -că braşovenii „subscriu gros
o cerere în care poftesc congres naţiona'l" 6 . Iar Organul Naţional din
Blaj scria în 2 august st.n, că „Dânşii [adie<\ românii - n.ns. G.N.]
aşteaptă să :se adune iară să le spună deputaţii ce au adus de la împăra
tul; numai circularelor nu cred" 7 .
Când Andrei Şaguna va fi presat de guvernanţi să dea o circulară
in 25 ~:ulie st.v. (5 august st.n.) 1Prin care ;:;ă oprească a se mai ţine
„adunări asounse" la Sibiu, episcopul îşi ia rezerva şi precizează că e
departe de el gândul „că n•>i nu ne putem svătui despre starea noastră
naţiunare în adunări legiuite şi bine si'stlematizate"&.
înainte de adunare, se înregistrează la 1 septembrie .st.v./13 sept.
st.n., o petiţie a mai multor sate (a ocnelor şi a comunelor Loamnăş, ·Mândra, Mag, Topâric-ea, Adliu, Bogatu, Armeni, Alămar, GU'su,
Păuca, Tău, Sângătin, Spring, Eoz, Berghin, Beşineu, Vesăud, Rwii,
Metişdorf ~i altele) către Consistoriul din Sibiu, pe care îl roagă să
mijlo'Ceasică La înaltul guberniu „Yoie" (aprobare), ca ,,să se adune iar
în Adunare generală Ia Blaj, unde să aibă a se înfăţişa deputădunile
şi Comitetul ~i 15ă se citească răspunsurile Dietei şi ale înaltului împărat,
ca să vază Naţiunea cum s-ar putea înfiinţa cât mai curând cele date
de .Impănat, că i-ar fi şi r~ine Naţiunii a umbla în mână cu cererile
sancţionate de Împăratul şi ea să nu stăruiască pentru înfiinţariea ace~ora"9.

Mulţi se refugiază la Năsăud :şi Blaj pentru a scăpa din mâna autorităţilor care-i urmăresc pentru a-i aresta, cum s-a întâmpl.at de exemplu
cu V. Moldovan din Chirilel!l •care soseşte la Blaj în 10 septemlbrie 1848

şi

care con.semna că încă la acea dată „În vederea adunării aici s-au
:J
4
5
6
7
8
9

Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond „Muzeul de relicve 1848/49", dosar D.
L. Maior, Avram Iancu. Scrisori, Cluj, 1972, p. 65-70.
Anul 1848, II, Bucureşti, ... , p. 13fi-138.
C. Feneşan, în Sargeţia, IV, 1979, p. 383-384.
Organul Naţional, nr. 11 din 21 iul. 1848, p. 53.
Ibid., nr. 14 din 11 aug. 1848, p. 65.
A.C.S., nr. 56.
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adunat fu.arte mulţi români din toate părţile„ inteligenţi şi ţărani, mai
ales tineri"1o. Era expllicabil de ce tineri; .fiindcă aiceştia încercau să
se sustragă de la ~rutări. Faptul a fost relevat şi într-o coresporidenţă
din ţinutul Turzii, publkată în Gazetă astfel: decât să se ducă (tinerii
români) şi ,să ,,se bată pentru domni, mai bucuroşi vor muri acr m
patrie. De aci, feciorii din bună vreme, s.,au tras întâie la Cheia Turzii,
după aceea la păduri şi locuri înalte, cu s.utele"ll.
O nouă întrunire naţională la Blaj cereau f?i participanţii la adunarea
de la Orlatl2.
Toate datele adunate şi consemnate mai sus, sunt în fapt semnale
ale diverselor segmente ale societăţii româneşti ardelene care, dat.e
fiind împrejurările politice de atunci, wcoteau a fi un imperativ convocarea şi desfăşurarea unei noi adunări naţionale la Blaj.
Autorităţile, află deisigu' şi ele din vreme că documentele Adunării
Naţionale din 3/15 Mai prevăd existenţa unui Comitet .Permanent la
Sibiu (din 12 membri) ce aveau sarcina de a prelua răspunsurile celor
două deputăţii pentru a le aduce la cunoştinţa poporului ce urma a
fi convocat din nou într-o altă adunare naţională generală.
Perspeictiva îngrijora serios guberniul c,are se ,şi grăbeşte în 22 mai
1848 să expedieze din Cluj, celor doi episcopi români, câte un înscris
plin de reproşuri, în care le atrăgea atenţia că nu este necesar µn
astfel de Comitet Permanent, deoarece răspunsurile primite vor fi
aduse la cunoştinţă tocmai de către ei, episcopii. La gu:bemiul din Cluj
se înţelegea foarte bine ce „pericol" putea constitui un ~tifel de Comitet,
organ democratic ales şi care ar fi putut reprezenta direct interesele
majorităţii etnice româneşti a Transilvaniei. ,
Oricum, iguberniul a hotărât să nu mai permită convocarea niciunei adunări româneşti, .iar episcopul trebuie să o ştie şi ~ se conformezelJ.
Interdkţia pentru funcţionarea Comitetului şi convocarea unei noi
adunări naţionale este reiterată şi întărită şi prin ordinul guberniului
din Cluj la 3 iunie 1848 către .j~dele primar al Sibiului. Se interzice
categoric întrunirea şi funcţionarea respectivului Comitet Permanent
precum 1şi {'Onvocarea unei noi adunări naţionale generalel4.
Aceeaşi ostilita1te faţă de Comitet ~i o nouă ,adunare o vădeşte şi
b-aronul Vay Mikl6s, împuternicit al guvernului Ungariei pentru Tr,:msilvania, în raportul său către rnir.istrul de interne Szemere Bertalan,
când la 14 august 1848 scria de la Cluj: „In sfârşit, mai trebuie să
amintesc .ştirea neplăcută .că la Sibiu Comitetul ·român şi-a re\început
activitatea; ;pentru ,arestarea membrilor lui l-am trimis acolo pe comitele

IV,

10 E. Dăianu, Cronica anului 1848, p. 128.
11 Gazeta de Transilvania, XI, nr. 7;: din 6
12 Jbid., nr. 74 din 9 sept. 1848, p. 306.
JJ Documente privind revoluţia de la 1848
Bucureşti, 1988, p. 360-361.
14 Ibidem., V, Bucureşti, 1992, p. 454.

sept. 1848, p. 301.
în Ţlirile Române. C. Transilvania,
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suprem Beldi Ferenc. Din nou se plănuieşte ţinerea unei adunări populare
la Blaj; ică voi împiedica cu orke preţ acest lucru, este firesc"I 5.
De arestat, cu greu, reuşeşte pentru un timp .arestarea lui A. Trehoniu Laurian şi Nicolae Bălăşcscu (care ulterior vor fi eliberaţi de
către popor., însă adunarea a treia de la Blaj, orkât s-a străduit, şi
s-a străduit cu adevărat, n-a putut s--0 împiedice şi nici s--0 dizolve.
înainte de ia trece la analiz'l adunării şi a programului ei revoluţionar, să urmărim pe s•curt c{1teva repere mai importante pentru intervalul 15 mai - 15 septembde 1848.
Evenimente deosebit de importante ,au loc Jn a·cest interval de
timp. La 30 mai 1848, împotriva voinţei şi hotărârilor luate de români
în Adunarea de la Blaj din 3/15 Mai, Dieta din Cluj, aleasă, cum am
mai spus ,pe principii feudale, în lipsa lUlor reprezentanţi autentici ai
românilor, dedară uniunm Trar!silvaniei cu Ungaria. Prin acest act
samavolnic s-a pus definitiv o stavilă .ce se va dovedi de netrecut colaborării celor două revoluţii, română şi ungară.
Tot în 30 mai, deputăţia Adunării din 3/15 mai de la Blaj, înaintează impăratului Ferdinand revendkările românilor, printre care şi
aceea de a nu se face uniunea Raspunsul a fost tergiversat până după
ce primul ministru al Ungariei, Batthiany Lajos, obţine de la împărat
recunoaşterea uniunii. El a fost ir. sfârşit înmânat românilor în 11 iunie,
după oee, cu o zi înainte, contele Batthiany fusese în audienţă 'la împărat.
Răspunsul constituia un model de ipocrizie, afirmându...,se, evident în
mod fals, că prin „uniune" to.ate revendicările românilor au fost împlinite. Şi pentru a nu părea c<i textul este rezultatul presiunilor lui
Batthiany rezoluţia imperiaEl a rfost antedatată pe 7 iunie .18481 6 .
La 18 iunie se hotărăşte înaintarea unei petiţii şi mai energice, de
fapt un protest .împotriva uniunii, pe icare însă împăratul prin răspunsul
din 23 iunie 1848, îl îndreaptă către guvernul ungar, adăugând şi uncle
vagi promisiuni.
împotriva românilor, majoritatea covârşitoare a populaţiei din Transilvania, s-a dezlănţuit apoi o teroare fără precedent, determinându-i in
final să-şi apere fiinţa naţională .cu arma în mână.
Teroarea declanşată în Transilvania împotriva celor ce nu voiau
s<i accepte sub nici o formă uniu!lea se îndrepta mai întâi asupra românilor, atât intelectuali cât şi ţărani, rce luaseră parte la primele două
adunări de .la Blaj, fiind prinşi, bătuţi şi aruncaţi în închisori. In acest
sens, c:el mai semnifrcativ ad de teroare dar ,şi cel mai cunoscut a fost
măcelul de la Mihalţ din 2 dun;e, cons~derat a ,fi printre cele dintâi
vărsări de sânge din Transilvania la 1848; îşi pierd acolo viaţa 14 ţărani,
iar alţii 50 sunt răniţi1 7 în împrejurărrile nemiloase ale unei exect.rtfi
militare efectuată de 240 soldaţi secui. „Vina" lor a fost aceea de a fi
încercat să recupereze nişte terer,uri ce f1useseră .anterior însuşite pe
15 Arh. Stat. Budapesta. Fond 1848-1849-i Miniszteriumi Leveltar. Belugyminiszterium.
16 Al. Papiu Ilarian, Istoria romanilor din Dacia Superioară, schiţa tomului
111, publicată de Şt. Pascu, Sibiu, 1943, p. 25, nota 1.
17 Idem, op. cit., p. 37-38.
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nedrept de citre nobili prin coma$ări. George Bariţiu, un apreciat istoric
al vremii, numeşte sugestiv acest trist eveniment drept „botezul cu
sânge al uniunii"lB. Pe Z'e'C'i de sate se trimit execuţii militare pentru
orice neînţelegere dintre proprietar şi i·obag, se ridkă sute de spânzurători, iar statariul (legea marţială) loveşte în primul rând în drepturile
~i libertăţile prod.amate de revoluţie. Comitetul naţional al românilor
ales la Blaj este declarat desfiinţat şi în.cepe o urmărire furibundă împotriva intelectualilor români. Fruntaşi ca F. Micru:;, S. Balint, A T. Laurian şi N. Bălăşes.cu sunt arestaţi.
în aceste cond'iţii, baronul Vay Mikl6s, vine în Transilvani.a investit
cu puteri discreţionare din partea guvernului ungar şi încearcă prin
cele mai brutale metode de conshângere să înăbuşe orice opoziţie împotriva uniunii.
După uniune, următorul pas dezastruos în viaţa politică a Transilvaniei a fost extinderea asupra ei a noii legi de recrutare promulgată
de guvernul ungar pentru a face faţă luptei de eliberare naţională a
sârbo-croaţilor. Fiind nesancţionată de împărat, această lege a. devenit
repede extrem de nepopulară printre români, deoarece îi silea să dea
un uri.aş contingent de oaste pe seama inteLreselor unei ţări străine şi
să-şi servească totodată, cu preţul sângelui, foştii stăpâni feudali. Din
aceste legitime motive romi'mii se VQr opune cu dârzenie.
Vechiul aparat administrativ Cll Transilvaniei, deşi în descompunere,
de la comite suprem şi până la ultimul jude nobiliar .(solgă:birău), potrivit manierei caracteristice de conduoere de până atunci, fo.rţează această
măsură nepopulară, şi cu Lijutorul unităţilor de şoc secuieşti făptuiesc
în 12-13 septembrie 184ft un nou şi groazniic mă~el care a cutremurat
întreaga Transilvanie. La Luna., lângă Turda, sunt asasi'n.aţi 30 de
ţăraIJ.i care se opuneau ·recrutării şi uniuniil9.
începutul vărsărilor de sânge a fost făaut aşadar de către autorităţile maghiare din Transilvania cu scopul de a înăbuşi aspiraţiile de
eliberare socială şi independenţă naţională. Spiritul naţional odată deş
teptat nu mai putea suporta însJ măsuri teroriste şi maghiarizatoare,
astfel încât treptat se .acumulează o uriaşă forţă umană explozivă, rezultată dintr--0 nemulţumire generala. Oprimaţi în mai mare măS1Ură de'Cât
înainte de revoluţie, românii căutau s.pontaJi. apărare, îndreptându-se din
instict spre cele două regimente româneşti de graniţă de la Orlat şi
Năsăud.

Acolo, se desfăşoară două adunări furtunoase, preludiu a celei de
a t!"~ia Adunări Naţionale de la Blaj. Adunarea de la Orlat are loc în
10-11 septembrie şi cea de la Năsăud în 14 septembrie 1848; hotărârile
lor, unele privind viaţa militară, sunt şi o reluare şi reafirmare a celor
de la Adunarea din 3/15 mai de la Blaj, privind libertăţile generaldemocratice dominate de deviza ce.a mare a timpului „Libertate, Egalitartle1, Frăţietate", sămânţă viguroasă a Marii Revoluţii franceze de la
18 G. Bariţiu, Părţi alese din
urmă, II, Sibiu, 1890, p. l54-157.
19

Istoria Transilvaniei pe

două

sute de ani din

Al. Papiu Ilarian, op. cit., p. 5F, Cf. G. Bariţiu, op. cit„ p. 240.
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renăscută pe pământul Trar:silvaniei şi al celorlalte ţări româla 1848.
fo adunarea de la Orlat se cere din nou „dreptul nemărginit de a
vorbi, de ,a scrie şi de a tipări, de ;a ţine adunări, ronsultări ,şi de a forma
societăţi"2o. fo declaraţia adunării de la NăSăud, după ce se proclamă
ruperea totală de guvemral tmgar, argumentând-o prin faptul că uniunea Trcinsilvaniei la Ungaria s-a fărut fără ,„să se fi luat în seamă
protestarea poporului român, care faee numărul precumpănitor al locuitorilor, şi într-un mod silnic"2 1, se mai arată că guvernul ungar a uitat
în faptă principiul libertăţii, egalităţii şi frăţietăţii „pe care însuşi l-a
proclamat" şi a sHit .celelalte naţionalităţi nemaghiare din Ungaria şi
ţările ,anexate să introducă limba maghiară în şcoală şi biserilcă. Ba
mai mult, în Transilvania cele mai nevinovate mişcări ale românHor sunt
urmărite cu rigorile legii marţiale, deşi românii nu doresc altcev,a decât
egala îndreptăţire. Şi pe când intelectualii români sunt aruncaţi în temniţe,
fără judecată, şi ţinuţi acolo făra sentinţă, presa maghiară are o libertate nemărginită de ,a ră1spândi cele mai mari minciuni şi calomnii la
adresa românilor. Pe scurt, pentru români se inaugurase rUn regim ce
semăna. mai degrabă cu un despotism şovinist decât cu o orânduire

1789,

neşti

generoasă.

Ce vede
frământările

însă trimisul ungar, baronul Vay Mikl6s, în neliniştea şi
românilor ce vor statornic a-şi împlini dreptele deziderate

sociale şi naţionale?
Vede înainte detoate instigare, nesupunere, răscoală. El nu poate
înţelege că românii faţă de maghi2ri se află în aceea;şi poziţie nedreaptă,
ca şi aiceea în care se aflau maghiarii faţă de austrieci. Şi prin lipsa sa
de înţelegere că democziaţia şi libertatea este pentru toa,te naţiunile la
fel, şi nu .un privilegiu naţional maghiar, pierde în tratativele cu românii
ocazia de a şi-i apropia pe_ baza ideilor revoluţionare ale noilor vremuri
ce s-ar fi cuvenit a fi identic înţelese de ambele părţi, atât de fostul
stăpân cât şi de fostul iobag. Era însă o realitate istorică dovedită că
foş.tii stăpâni feudaH nu vGiau sau nu puteau să-şi s.chimbe mentalitatea peste noapte, în ciuda faptului că fuseseră constrânşi de împrejurări interne şi externe să desfiinţeze iobăgi·a22.
De pe menţionatele poziţii, baronul Vay era foarte activ în TransHvanta, străbătând ţara în lung şi în lat, instaurând ,peste tot legea
marţială, vorbind numai despre un regat unguresc şi o monarhie ungurească23. îşi imaginează că dacă arestează Comitetul naţional şi încă o
duzină de intelectuali, revoluţia românească va fi decapitată şi, în consecinţă, uniunea aoceptată de masa oamenilor simpli. A fost un calcul
greşit şi fatal, deoarece nu s-a luat în considerare setea de libertate a
20 Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ortodoxe din Sibiu, Fondul Anul 1848, nr.
62, Cf. N. Popea, Memorialul lui Andrei baron de Şaguna, I, Sibiu, 1899, p. 167170.
21 Foaie pentru minte ... , nr. 37 din 13 sept. 1848, p. 302-304, Cf. N. Popea,
op. cit., p. 170-173.
22 G. Neamţu, AIIA Iaşi, laşi, XXV/l, 1988, p. 311-318.
n Bucovina, nr. 15 din 20 mai 1849, p. 78.
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românilor atât de plastic caracterizată chiar de un funcţionar ungur
care afirma: „Poporul acesta valah, es.te un popor foarte, foarte ciudat.
Abia i-au crescut fulgii şi ar vrea să se înalţe pe aripi de Vlllltur"~4 .
Astfel, comisarul Vay, plasat pe bari·cade adverse, ţine strâns sub
observaţie mişcările românilor şi raportează în chiar ziua de 15 septembrie 1848 ministrului de interne al Ungariei, Szemere Bertalan, că la
Blaj se adună românii şi saşii înarmaţi din toate colţurile Transilvaniei,
pentru - credea el - a-şi răzbune ultinml eveniment sângeros, mă·celul
de la Luna~5 •
Mulţimea de ţărani înarmaţi re se aduna la Blaj îşi îngroaşe rândurile cu tineri înarmaţi şi ei, cu care I. Axente pornise de la Orlat, intrând
triumfal în Blaj26.
Privind înarmarea poporului La cea de-a treia Adunare de _la Blaj
este demn de remarcat regretul ex.primat în mai multe rânduri de către
G. Bariţiu că românii nu s-au adunat înarmaţi de la început, susţinând
că poziţia lor paşnică anterioară, ar fi fost o greşeală 2 7.
De aici încolo, cronol<:>gic, vom analiza fiecare document al adunării încel"ICând a-i descifra adevăratele semnificaţii şi măsura în caire
el se încadrează în Programul revoluţionar al aC'esteia. Nu vom neglija
însă anumite aspecte ale desfăşurării adunării ce lămuresc în şi mai
mare măsură contextul în care ai: fost elaborate respectivele do,cumente.
Trebuie să facem acest lucru fiindcă, în ultimul timp, cercetări mai noi
ne-au pus la îndemână date inEdite ale unei evoluţii a evenimentelor
care le conturează mult mai bine decât în trecut. Totodată, cunoaşterea
acestei evoluţii chiar şi numai în linii generale, pune Programul revoluţionar al celei de a treia Adunări Naţionale de la Blaj într-o lumină
istorică mult mai olară ca până acum.
O mulţime şi mai mare, câteva mii de români, maghiari şi saşi intră a
doua zi, în 16 septembrie, la ora 9 şi jumătate dimineaţa, în Blaj şi încep lucră
rile propriu-zise ale adunării, cu prezentarea unei petiţii a „necăjiţilor fraţi ardeleni"28 adresată Capitlului greco-catolic din Blaj. in cuprinsul acesteia se cere:
1) suspendarea legii recurtării ca ne!.ancţionată de împărat; 2) deţinuţii i:;olitici
să fie eliberaţi şi 3) în termen de 7 zile să se permită ţinerea unei noi adunări
naţionale generale~9.

Este semnificativ şi important că şi Sibiul vibrează la unison cu Blajul.
acum s-a neglijat să se arate că, la diferenţă de o zi, în 15 septembrie
1848, un reprezentant a peste 20 de cc:.mune înaintează Consistoriului ortodox din
Sibiu o petiţie asemănătoare în care i se cerea să intervină pe lângă Guberniu
pentru aceleaşi trei puncte esenţiale: 1) sistarea recrutării; 2) adunare generală la
Până

24 Deăk Imre, op. cit„ p. 200-201.
?5 Idem, ibidem, p. 218.
26 Pe data de 14 septembrie dup;'\

A. T. Pascu, Joan Axente Sever (18211906), Cluj-Napoca, 1985, p. 95 în nota 8; sau în data de 15 septembrie după
S. Dragomir, Avram Iancu, Bucureşti, 1965, p. 70.
Z1 Transilvania, VIII, nr. 18 din 15 sept. 1875, p. 202 nota 3 şi 4; nr. 24 din
15 dec. 1875, p. 277 în
28

Cu

notă.

Organul naţional, nr. 18 din 8 sept. 1848, p. 81.

29 Arh.
diferenţe

Stat. Budapesta, Fond G.P., nr. 10.792/1848. Traducere contemporană.
de traducere în Organul naţional, nr. 18 din 8 sept. 1848, p. 81.
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eliberarea deţinuţilor politici:JU. Acţiunea simultană Blaj-Sibiu este
mai ales pentru solidaritatea românilor de eonfesiune ortodoxă cu cei
de confesiune greco-catolică. Această petiţie era şi ea semnată „necăjiţi fraţi
români ardeleni". Predarea conc:omitentă a aceleiaşi petiţii (cu foarte mici deosebiri) celor două foruri supreme eclesiastice ale ambelor confesiuni, relevată
acum pentru prima dată, trebuie privită şi ca o unitate de vederi desăvârşită a
românilor ardeleni. in persper:tivă istorică deci, mişcarea din septembrie de la
adunarea treia trebuie consider:ită mult mai bine organizată şi coordonată decât
apărea, la prima vedere, chiar şi contemporanilor ei.
Dacă Ia Sibiu petiţia a fost prezentată Consistoriului de un împuternicit a
peste 20 de comune din ţinutul Braşovului şi Sibiului, la Blaj petiţia este înmânată Capitlului de fruntaşi '1i clelepaţiilor săteşti la adunare, tot din ţinutul
Braşovului şi Sibiului3I.
ln cele două variante ale aceh;iaşi document, atât Consistoriul din Sibiu,
cât şi Capitlul din Blaj, sunt atenţionate să nu ţină cu asupritorii, ci cu romanu,
deoarece dominanţii „nu lucră după lege, ci numai după voia lor şi umblă
numai cu înşelăciuni". Petiţia mai conţinea şi ameninţarea că în cazul în care
românii vor fi siliţi la supunere faţti de legea de rerutare nesancţionată de
împărat „ţara se va revolta". Demn de remarcat, ca un aspect antihabsburgic al
petiţiei, ·este că ambele variame ale petiţiei pun în vedere înaltelor foruri eclesiastice că în chiar cazul când legea recrutării ar fi sancţionată de împărat „pe
români tot nu i-ar obliga", deoarece se ştie prea bine, accentuează semnatarii,
că uniunea Transilvaniei s-a făcut fără voia românilor! Ceea ce evident, constituia
un reproş adresat atât cercurilor domir.ante maghiare cât şi împăratului.
Petiţionarii solicită înaintarea de urgenţă a revendicărilor lor Guberniului
Transilvaniei, ceea ce Capitlul o şi foce, în urma unei scurte consfătuiri· între
canonici şi profesori. Se traduce petiţia în limba maghiară şi se adaugă o explicaţie din partea celor care au luat parte la consfătuire, specificându-se că se
aşteaptă un răspuns grabnic, cu atât mai mult, cu cât poporul adunat sporeşte
încontinuu şi adunarea nu vrea să se dizolve, în caz contrar, pentru urmări, va
fi făcut răspunzător atât Guberniul cât şi Capitlul (Consistoriul).
Documentul ce însoţea petiţia „fraţilor ardeleni necăjiţi" de la Blaj era
semnat de preşedintele provizoriu al Consiliului Consistorial, canonicul Vasile
Raţ şi încă de 10 profesori şi un arhivar32. Cu petiţia în original şi tradusă,
împreună cu scrisoarea însoţitoare a Capitlului, amintită mai sus, canonicul Vasile
Raţ şi profesorul Andrei Pop pleacă spre Cluj, la Guberniu, oprindu-se la Aiud
unde se afla comisarul regal baronul Vay Mikl6s. I se înmânează petiţia românilor pentru ca în baza prerogativelor sale de împuternicit al guvernului ungar
să-şi dea şi el părerea în această chestiune. Deschizând core.spondenţa adresată
Guberniului şi luând la cunoştinţă doleanţele românilor, printr-o depeşă datată
17 septembrie Vay sugerează Gabernilllui să răspundă că deja conserierea recruţilor a fost suspendată, că F. Micaş, I. Moga, V. Fodor şi preoţii arestaţi vor
fi eliberaţi pe chezăşie până când tribunalul statarial proiectat vo. lua fiinţă la
Târgu Mureş şi îşi va putea împlini misiunea inchizitorială. În ceea ce priveşte
însă o nouă adunare, Guberniul să CE:ară energic mai întâi dizolvarea imediată
a celei în curs, pe care fără să o fi văzut încă, şi necunoscând realităţile decât
din scurta întrevedere cu cei doi curieri ai Capitlului blăjean, o califică, plin de
aroganţă, ca fiind una din cele mai „dezorganizate"; cu ea într-o altă situaţie,
„nici n-ar trebui să stăm de vorbă", adaugă comisarul. În cazul în care Guberniul consideră necesar să promită totuşi o nouă adunare, termenul ei să fie fixat
la o dată cât mai îndepărtată.
Blaj

şi
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3)

grăitoare

30 Arhiva Consistoriului din Sibiu, Fondul 1848, nr. 56; poartă pe verso o
însemnare a lui Moise Fulea: .,Prezel"ltată 15/3 sept. 1848. Aceasta mi-au adus-o
un om din Mag".
31 Arh. Stat. Budape~ta, Fond G.I'. 10.792/1848. Foto: 26.260-26.262. Cf. Transilvania, X, nr. 19 din 1 oct. 1877, p. 223.
3'1 Arh. Stat. Budapesta, Fond G.P nr. 10.792/1848. Foto: 26.251-26.253.
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Vay mai cere Guberniului ca acest răspuns sugerat de el să nu fie imediat
comunicat adunării de la Blaj, ci să-i fie trimis sigilat mai întâi lui, pentru a-l
·anunţa personal numai atunci c:ând va dispune de suficiente forţe militare pentru
ca împreună cu Capitlul să poată dizolva adunarea, în cazul în care aceasta,
.eventual, ar fi nemulţumită cu răspunsu1:i: 1 •
Petiţia românilor de la Blaj ajunge repede la destinaţie şi ziarul clujean
ElLen6r se grăbeşte să aducă la cunoştinţa publicului maghiar (fără să comenteze însă), cererile românilor, ca şi rc:;.spunsul Guberniului 34• Concomitent, Guber·niul îl informează printr-un raport urgent, datat 18 septembrie, pe primul
ministru al Ungariei, contele Batthyany Lajos, descriindu-i amănunţit şi exact
stadiul demersurilor adunării de la Blaj, subliniindu-se că, până la rezolvarea
lor, presiunea creşte, deoarece numărul participanţilor la adunare sporeşte mereu35. Ellenor consemna pentru data df: 18 septembrie un număr de 36 de mii
de români adunaţi la Blaj36.
Din interior, din perspectiva unui observator român neangajat, evenimentele atât de tumultoase ale Blajului acelor zile sunt oglindite de scrisoarea lui
Petru Pop - unică în acest gen - şi în care adunarea de la Blaj este descrisă
ca „imensă", confirmând că în petiţie: lor către Guberniu, românii declară că
nici într-un chip nu se supun dominanţilor şi că ei „nu vor să ştie nimic de
uniune":J7.
După două zile cei doi emisari ai poporului adunat la Blaj se întorc de la
Cluj şi aduc la cunoştinţă în faţa poporului cele două răspunsuri de la
Gubemiu si de la comisarul Vay (care renunţase deocamdată la a prezenta personai poziţ ia Guberniului).
Guberniul răspunde potrivit sugrstiilor comisarului Vay: că recrutările s-au
suspendat; că deţinuţii politici se vor elibera sub chezăşie sigură dar numai după
'CC se va îndepărta poporul din Blaj; adunarea nu se aprobă din pricina împre·0

jurărilor tulburi~B.
Hăspunsul lui Vay este mai aspru; el porunceşte Capitlului să
„deştepte"
poporul care „prin aţâţările şi minciunile unor voitori de rău este amăgit" şi
în cazul în care adunarea nu se va dizolva încă în acea seară, să se ştie că
ostaşii au cele mai aspre ordine de la el împotriva „aţâţătorilor" care povăţuiesc
poporul. Va anula şi promisa .'lmnistie până când adunarea nu se va împrăştia 39 .
Reacţia poporului de pe Câmpu! Libertăţii în număr de zece ori mai mare
tlecât la începutul adunării (se pare circa 63.000), a fost extrem de vehementu:
.„Nu ne vom mişca până nu vom vedea pe cei prinşi, în mijlocul nostru şi vom
auzi ziua hotărâtă spre adunarea doua" [respectiv a treia, legalizată de autori·tăţi n.ns. G.N.]; să nu uităm că răspunsul acesta era dat de o mulţime înarmată. Iar când V. Raţ a comunicat şi ameninţările lui Vay că va arunca o bombă
:asupra Blajului încât nu va mai rămâne piatră pe piatră40 , sau după Papiu Ilarian 41
'Că va trilJlite 4 tunuri şi 6.000 de secui împotriva poporului, acesta s-a revoltat în
aşa măsură încât :tinerii tribuni abia l-au putut potoli.

33 Ibidem, Foto: 26.256-26.259 şi 27.352-27.358. în acest studiu am folosit
materiale inedite din Fototeca Institutului de Istorie Cluj-Napoca; Colectivul de
editare a documentelor revoluţiei din 1848 în Transilvania. Documentele în limba
maghiară au fost traduse de A. Egyed, D. Kârolyi şi M. Bodor.
34 EHenor, nr. 81 din 22 sept. 1848, p. 323.
35 Fototeca Inst. de Ist. Cluj-Napoca, Foto: 26.269-26.272.
36 Ellenor, nr. 84 din 28 sept. 1848, p. 333.
"' Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ortodoxe din Sibiu, Fond A. Şaguna, f.

63-63

V.

Organul naţional, nr. 19 din 15 sept. 1848, p. 85.
::9 Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, Mss. rom, nr. 1004, f. 226-228.
iCf. Transilvania, X, nr. 19 din 1 oct. 1877. p. 223-225.
28

40
41

Ibidem„ loc. cit.
Al. Papiu Ilarian, op. cit„ p. 60.
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Ameninţărilor sângeroase li se răspunde cu Petiţia poporului adunat la
Bla;-12, din data de 19 septembrie 1848 şi care va fi prezentată baronului Vay
de către maiorul Clococianu, comandantul batalionului staţionat în apropierea
Blajului43• Petiţia face parte şi ea din complexul de documente care alcătuiesc
programul revoluţionar al adunării, deoarece numeroase elemente din acest document vor fi integrate în Protocolul ac unării, principalul act programatic. Petiţia
este cu atât mai valoroasă cu cât elaborarea ei s-a făcut în numele _poporului
„transilvanic", noţiune ce cuprindea pe „români, unguri şi saşi". Ei, se spune
în petiţie, şi-au lăsat casele, copiii şi soţiile pentru a se aduna acolo şi a hotărî
să scape de legea recrutării, de prădăciuni, jafuri, nedreptăţi şi asupriri făcute
pe faţă de dregătorii comitatelor şi dt mulţi nobili particulari care calCă sfidător
în picioare drepturile lor umane.
Prezenţa la Blaj a unui număr mare de foşti iobagi maghiari şi saşi alături
de româniH dovedeşte adeziunea 101 spontană la revendicările acestora. Fări"1
îndoială adunarea de la Blaj, în acest stadiu ar mai fi putut constitui un moment
istoric în care raconcilierea ar mai fi fost posibilă. Şi formularea semnăturii
petiţiei reflectă situaţia reală a celor solidarizaţi; ea sună astfel: „necăjiţi ~i
asupriţi fraţi ardeleni, români, unguri şi saşi".
Readucând în actualitate jurămgntul de la Blaj din 3/15 Mai 1848, ci"t
romanu nu vor asupri pe nimeni, precum mei n-au făcut-o, dar că nici nu vor
suferi a fi asupriţi de cineva, ei se simt îndreptăţiţi a declara că nu au fost
„aţâţaţi". Mai declară că nu au ascultat de „unii mincinoşi" şi „înşelători" care
le-ar vrea răul, cum au fost învinuţi pe nedrept de către baronul Vay, numai
în cazul în care prin aceste epitete se înţeleg dregătorii, domnii comitatelor şi
nobilii, care confirmă ei cu sarcasm, nalmente i-au „tot înşelat până acum". Dar
chiar şi în cazul în care ar fi fost aţt.ţaţi - se apără în petiţie - ei tot nu au
făcut nici un rău nimănui, deoarece s-au adunat doar şi au stat acolo în cea
mai mare linişte. Intelectualii români ce-i conduceau fiind adevăraţi împăciuitori,
pe când aţâtătorii erau de fapt aceiu care i-au bătut, i-au jefuit şi le-au adus
execuţii militare pe sate, storc:lndu-li-s€ câte 500, 1000, 2000 de florini, ba chiar
mai mult.
Mincinoşi şi înşelători au fost aceia care au promis la precedenta adunare
de la Blaj că-l vor elibera pe Florian Micaş şi nu au făcut-o. De aceea mulţimea
declară răspicat că toate prin c:âte a trecut până la acea dată a învăţat-o să nu
creadă nici la ce aude din gură, nici la ce vede pe hârtie, cu alte cuvinte nu
mai crede în promisiuni, ci numai Îl1 fapte. De aceea nu vor părăsi Câmpul
Libertăţii până nu li se vor împlini principalele trei revendicări: 1) suspendarea
conscrierii la recrutare; 2) eliberarea deţinuţilor politici şi 3) permisiunea oficială
pentru o nouă adunare naţională.
îndoiala privind bunacredinţă a autorităţilor sporea în mintea şi inima
celor adunaţi la Blaj şi datorită faptt.lui că deşi Dieta şi împăratul, credeau ei,
le-au dat toate drepturile şi prin viu grai şi în scris, în realitate, românii nu
dispuneau încă de funcţionari şi comisari, nu aveau garanţii că nu vor mai fi
recrutaţi în armata ungară, şi existau toate motivele să creadă că vor fi iarăşi
bătuţi şi arestaţi pentru participarea la noua adunare (după cum s-a şi întâmplat
cu o parte din ei) 45.
De altfel, nu vor părăsi Blajul deoarece mai aveau, spuneau ei, multe plângeri de întocmit împotriva foştilor stăţ,ânii feudali care, pe mulţi dintre ei i-au
scos din casele şi moşiile părinteşti iar pe alţii au început să-i ia cu forţa la
munci iobăgeşti deja desfiinţate. Este deosebit de semnificativ pentru situaţia
explozivă existentă că în final semnatarii petiţiei protestează şi impcrtriva ori-

42 Foaie pentru minte ... , nr. 37 din 13 sept. 1848, p. 301-302, Cf. Al. Papiu
Ilarian, op. cit., p. 60-62.
43 G. Bariţiu, op. cit., II. p. 244.
-1-1 L. Maior, Contribuţii la lstorfr; revoluţiei de la 1848. A tr:?ia adunare de
la Blaj, în Revista de istorie, nr. H din 1981. p. 1724.
4s Fototeca Jnst. de Ist. Cluj-Napoca, Foto: 550-553.
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eărui atac din partea autorităţilor, fie şi pe periooada cât se vor afla în Blaj
la adunare, fie pentru când se vor întoarce acasă.
Protestul acesta preventiv nu era izvorât, după cum s-ar putea crede, dintr-o
teamă exagerată şi nejustificată. Pericolul era foarte real. Autorităţile comitatului
IT'ârnava, de exemplu, se pregăteau ca în colaborare cu gărzile maghiare din
scaunul Mureş şi Odorhei, plus o armată care urma să fie solicitată de la Guberniul din Cluj, să atace Blajul.
Intenţiile agresive sunt stopate de Guberniu (pe baza rapoartelor lui Vay)
în aceeaşi zi de 19 septembrie în care se semna şi petiţia, împiedicându-i astfel,
în ultimul moment, pe cei ce doreau să aprindă vâlvătaia războiului civil cu un
ceas mai devreme-lti.
Când o masă de aproximativ 50.000-60.000 de oameni, înarmată cu arme
de foc, lănci, coase oblite, furci şi îmblăcie făcea astfel de cereri şi stăruia atât
de ferm în împlinirea lor, era limpede pentru orişicine că revoluţia se apropia
de un stadiu când vărsările de sânge nu mai puteau fi ocolite în cazul în care
autoritătile nu făceau nici-o concesie si rămâneau inflexibile la cererile mulţimii co.ntinuând să conducă cu vechile ·metode autoritare feudale.
în epocă, aceasta tensiune crescândă şi înfierbântare a atmosferei se reflectă
l)i în articolele Gazetei de Tra1isitvania, din care reieşea că tocmai acum, simpatiile şi antipatiile se delimitau mai clar şi se dădeau deschis pe faţă 47 .
La răspunsul iritat al adunării, baronul Vay, părăsind atitudinea arogantă,
înţelege că trebuie să vadă personal care este situaţia. Astfel că la Aiud de
unde urmărea desfăşurarea evenimentelor, la 21 septembrie îşi face cunoscută
unui prieten intenţia de a pleca la Blaj, deoarece, cum spune el în scrisoare,
pretenţiile poporului au crescut, vrea acum „amnistie generală" şi altele, adău
gând: „Dacă nici aceasta nu va ajuta, (adică prezenţa sa la adunare) nu ştiu ce
vom face, căci pentru împrăştierea unei asemenea mulţimi nu dispunem de
mijloacele necesare" (respectiv de suficientă forţă armată) 4B.
1n ciuda nesiguranţei şi a presimţirilor sumbre, însoţit de maiorul Clococianu, Vay soseşte totuşi la Blaj pe 22 septembrie, sperând ca lucrurile să meargă
repede cu dizolvarea adunării. tn acest sens, trimite chiar la Guberniu un bilet
cum că romanu ar fi promis împrăştierea imediată, numai oficialităţile s[1
garanteze celor ce au fost la adunare că nu vor fi atacaţi nici pe drum, nici
acasă, după ce se vor fi reîntors 49 • Lucrurile nu stăteau însă chiar aşa. Aflat în
faţa imensei mulţimi paşnice dar decise să obţină ceea ce dorea, baronul Vay
găseşte că este mai înţelept să-şi schimbe tonul poruncitor, vorbind de data
aceasta cu multă diplomaţie şi prudenţă. Face întâi paradă de puterea sa de
<:omisar imperial, şi că „în numele împăratului" toate le va împlini câte îi vor
sta în putere.
Poporul îi pretinse suspendarea recrutărilor. Comisarul o promise. Poporul
ceru eliberarea deţinuţilor. De voie dP nevoie, o admise şi aceasta. Doi mai
importanţi dintre ei, S. Balint şi I. Moga, au şi fost aduşi de la Aiud chiar cu
trăsura comisarului Vay reţinut de popor până la sosirea deţinuţilor români.
Faptul că fusese aproape ostatic, cu toate că se dădea drept reprezentant al
impăFatului, este neîndoielnic; el reiese atât din memoriile lui Ion Ciurileanu5J,
cât şi din cele ale lui S. Balint51 în care se aminteşte că poporul adunat l-a
silit pe Vay să-i elibereze pe deţinuţii politici, ameninţând că, în caz contrar,

46
47
48

Arh. Stat. Budapesta, Fond G.Fr., nr. 2.498 E/1848. Foto: 28.735-28.736.

Gazeta de Transilvania, XI, nr. 7!.J din 13 sept. 1848, p. 310.

Biblioteca Universităţii din Cluj-Napoca, Secţia de manuscrise. Arh. Fam.
Mik6 Rhedey, cutia nr. 75, fila 101. Azi în custodia Arh. Stat. Cluj-Napoca.
49 Arh. Stat. Cluj-Napoca, Colecţia de documente Blaj, 1848, f. nr.
50 Memorialistica revoluţiei de la 1848 din Transilvania, edit. de N. Bocşan
şi V. Leu, Cluj-Napoca, 1988, p. 215.
51 G. Neamţu, în ActaMP, XIX, 1995, p. 191-202. Presiunea poporului asupra
lui Vay reiese şi din Raportul lui Simion Balint, în Die Romănen der oesterreichichen Monarchie, II, Heft. Wien, 1850. tn româneşte vezi: Observatorul, VII, nr.
:53 din 16/4 iulie 1884, p. 213.
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nu vor părllsi Blajul. Atunci Vay cHe maiorului Clococianu să-l apere contra
acelei ameninţări şi să împrăştie imediat adunarea. Maiorul i-a răspuns că nu
va putea rezista doar cu un batalion de infanterie la 4-5000 de oameni (câţi
erau probabil mai bine înarmaţi). I. Ciurileanu mai aminteşte şi intervenţia lui
Avram Iancu ce ameninţase că va preface Aiudul în cenuşă dacă nu vor fi
eliberaţi toţi românii arestaţi acolo. A~a se explică şi pasajul lui Al. Papiu Ilarian
în care consemna cum „Comis;1rul, speriat, se învoi la toate"52, deoarece chiar
şi în problema cheie a unei noi adunări naţionale devine mai flexibil, făcând
oarecari promisiuni tocmai înainte de a se urca în trăsură şi a pleca de la Blaj
- mai degrabă o fugă decât o plecare53 - (probabil pe data de 24 septembrie
1848):H. De remarcat şi faptul nedemn de 1audă pentru comisar, că în cursul
tratativelor cu fruntaşii români, încearcă să mituiască pe trei dintre aceştia: pe
Axente Sever, I. Buteanu şi Iovian Brad, care îi vor răspunde eu dispreţ acestor
propuneri necinstite55.
Baronul Vay recunoscu ulterior că Ia Blaj a promis şi împlinirea altor
revendicări, cum ar fi, o amnistie gE-nerală (dacă se va păstra în continuare
liniştea); participarea pe viitor şi a rcmânilor la comisiile de investigare a cazurilor de tu1burare a ordinii în ~atele rcmâneşti; să nu se trimită pe capul românilor execuţii militare mai numeroase decât ar fi fost necesare, precum şi a altor
cereri întemeiate56. tn 25 dimineaţa sosesc de la Orlat S. Bărnuţiu, A. Tr. Laurian şi AL Papiu Ilarian păziţi de locotenentul Novac şi aşteptaţi cu nerăbdare
de popor. După o serie de discursuri înflăcărate. conducătorii şi poporul se constituie şi sub aspect formal pe acelaşi Câmp al Libertăţii, în Adunare Naţio
nală; concomitent, tot acolo, desfăşurându-se exerciţii de mânuire a armelor.
După dezbateri serioase se redactează şi un Protocol care cuprindea şi mai
amlinunţit programul revoluţiei româneşti în stadiul ei atini; în luna septembrie,
cu un pronunţat caracter ultimativ pentru guvernul ungar. Este interesant că
Protocolul apars mai întâi în Foaia pentru minte din Braşov, Ia 27 septembrie
(st.v.) şi nu în Organul naţional din Blaj. in acesta din urmă va apărea în num<1rul 22 din 6-13 octombrie, tradus elin Dcr Siebenbilrger Bote din Sibiu.
T Cipariu motivează, în calitatea sa de redactor al Organului, că pe atunci nu
se afla în Blaj şi deci n-a putut să aibă textul. n publică totuşi, chiar şi cu
întârziere, deoarece publicul trebuie informat asupra unui atât de important
document. Coment:iriu Ia care redact0rul interimar I. Maniu ţine să facă preciZilrea că şi el l-ar fi inserat acel texL dacă i-ar fi fost înmânat. Neglijarea publicării Protocolului în gazeta din localitatea în care se desfăşura adunarea naţională,
credem că este încă o dovadă a extrem de rapidei şi agitatei succesiuni a evenimentelor; (aceloraşi cauze se da~oreaziî. şi faptul că informaţiile despre Adunarea
treia de la Blaj sunt atât de puţine, hlcunare şi uneori contradictorii).
Din capul locului trebuie s:l subliniem că Protocolul reafirmă ca ale sale
hotărârile Adunării Naţionale >,>enerale de la Blaj din 3/15 Mai, fiincl adoptate
totodată şi cele ale adunărilor de la Orlat şi Năsăud. Aceasta însemna în fapt,
menţinerea în actualitate a celor 16 puncte, ceea ce spulberă cu evidenţă aserţiu
nile lui Trocsânyi Zsolt57 , care necunoscând acest aspect explicit al Protocolului,
afirmă cu totul eronat că programul din septembrie ar fi „în toate privinţele un
pas făcut înapoi faţă de programul adunării de la Blaj din mai".
Dar cum poate fi un pas înapoi atunci când Protocolul spune limpede:
„Poporul român, răzimat pe jurământul care l-a depus în lli/3 Mai pe Câmpul
Libertăţii, se ţine tare de drepturile sale naturale şi civile, de hotărârile Ad1Lnării Naţionale generale ..."
Al. Papiu Ilarian, op. cit„ p. 63.
Transilvania, X, nr. 18 din 1 oct. 1877, p. 223-224.
Organul naţional, nr. 19 din 15 sept. 1848, p. 85.
:;;, S. Dragomir, Avram Iancu, p. 72.
5G Idem, Studii şi documertte privitoare la revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-1849, III, Cluj, 1946, p. 35-37.
57 Zs. Trocsanyi, Az erdelyi parasztsag t6rtenete 1790-1849, Budapesta, 1956.
p 406-407.
52

53
:ri

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

A TREIA ADUNARE DE LA BLAJ

ŞI

PROGRAMUL El

209

Cum poate să se facă o astfel de afiFmaţie când copleşiţi de abuzuri ţăranii
cer reafirmarea desfiinţării iobăgiei:· cum se spune textual: „să înceteze tot
felul de robote spre a nu mai lăsa drum deschis apăsărilor şi jafurilor foştilor
domni de pământ şi dregătorilor dt: comitate ... ". Şi la aceasta mai trebuie
adăugat spiritul democratic, adevăratt:.l spirit al timpului care pretindea Dietă
transilvană formată din deputaţi romani, maghiari şi saşi, proporţional cu numărul locuitorilor ţării.
Oare „pasul înapoi" la care se referea istoricul ţărănimii ardelene nu a
fost făcut de foştii nobili şi dregătorii lor, care cu câteva llMli înainte erau
stâlpii sistemului de exploatare feudală? Oare acest pas înapoi nu a fost făcut
de guvernul Ungariei, care în înţelegere cu nobilimea maghiară ardeleană a
fOf'ţat anexarea Transilvaniei?
Cum putea fi dreaptă o astfel de anexare când cei mai proeminenţi nobili
„liberali" trădează involantar ei înşişi conştiinţa nedreptăţii pe care o fac, atunci
când declară fără ocolişuri: „Noi suntem pe deplin convinşi că uniunea Transilvaniei cu Ungaria ori se va înfăptui la această Dietă ori niciodată. [... ) Noi ne
dăm seama că, dacă uniunea nu se va realiza cât se poate de repede, în scurt
timp se va produce o asemenea dezvoltare a naţionalităţii române, încât la o
Dietă ulterioară ea va fi împiedicată"5<'.
La aceste întrebări Ul'l istoric obiectiv nu poate răspunde decât că rev(}luţia româro.ească păşea mereu înainte· pe un drum just în ciuda frazeologJe,i
pseudOl'evoluţionare a foştilor stăpâni feudali, care, de nevoie, şi-au eliberat
iobagii şi care voiau cu orice
preţ să rămână tot stăpâni atât din punct de
vedere p_olitic, social, cât şi naţional.
Dar să revenim la Prutoc::Jl, depozitarul principal al programului revoluţiei
româneşti ajunsă în septembrie la momentul ei de cumpănă. Cu privire la
Protocol trebuie să relevăm un aspect nesesizat nici de Trocsanyi, nici de alţi
istorici; adică acela că fundamentalul document nu numai îşi apropia cele 16
puncte ale Adunării din mai 1848 ci, el însuşi conţinea o serie de puncte existente în acel program.
Revendicările care se găseau în plus faţă de respectivul program îşi aveau
raţiunea în evoluţia parcursă de revoluţie din luna mai până în septembrie.
Era evident că legea marţială (statariul) şi dezlănţuirea terorii împotriva
ţăranilor şi intelectualilor rom!ini, modificau serios raporturile dintre aceştia şi
dominanţi. Şi pentru ca problema să fie şi mai comprehensibilă, ar fi, credem,
util să facem o comparaţie în~re cele demă princiJllale documente programatice.
Protocolul din 25 septembrie 184R este conceput din două părţi distincte; în
partea întâia conţine cereri formulate în 5 puncte şi 6 subpuncte notate cu
litere; partea doua conţine dedaraţii formulate în 7 puncte.
La punctul. 1, (a) al cererilor din Protocol, rezultă că au fost încălcate
punctele 8 şi 9 din Petiţia celor Hi puncte din 17 mai 1848, care prevedeau
garantarea libertăţii personale, curţi cu juraţi şi, procedură publică; or din
Protocol reiese că se efectuau arestări arbitrare fără dovedirea vinovăţiei în mod
legal, pregătindu-se şi un tribunal special de urgenţă, la Târgu Mureş.
La punctul 2, (c) din Protocol se cere reîntărirea esenţialului punct 3 al
Petiţiei din mai care pretindea clesfiinţarea iobăgiei. Acum se solicita textual:
„să înceteze tot felul de robote", fiind vorba de robotele restante şi cele impuse
jelerilor curiali şi alodiali care nu au fost eliberaţi prin lege. Ce dovadă mai
elocventă ar mai trebui adusă pentru a se înţelege (şi din această simplă comparaţie), că deşi desfiinţată oficial iobăgia, la 18 iunie 1848, în practică, în
viaţa de zi cu zi a societăţii transilvane, încălcările acestei revendicări" majore
a ţărănimii, erau atât de dese şi de grave încât ţărănimea adunată din nou la
Blaj într-un număr şi mai mare decflt la adunarea anterioară, €01'1sidera strin58 Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările române, C. Transilvania,
IV, sub Red. Acad. Şt. Pascu, Bucureşti, 1988, p. 288. Cei zeee erau: „Weer
Farkas, Bethlen Janos senior, Teleki Domokos, Josika Mikl6s, Beldi Ferencz, Zeyk
J6sef, Bethlen Jdnos junior, Banffy Janos, Pâlffy Janos, Keineny Domokos".

14 - Acta Mv•ei PorollHensis, voi. XX, 1996
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gcnt necesar ca această revendicare sii constituie încă odată un punct central al
programului revoluţionar românesc.
Revine apoi în actualitate la punctul 3 al Protocolului, punctul 10 al Petiţiei
din luna mai, care ceruse înarmarea generală a poporului şi al cărei conţinut nu
fusese pus încă în aplicare. Abia acum în septembrie cocomitent şi imediat după
.adunare, va lua naştere, potrivit Protocolului, o gardă naţională română (de
fapt o adevărată armată ţărănească).
Prevederea punctului 11 din Petiţie este repetată în Protocol, dovadă că
previziunea celor ce alcătuiseră cele 16 puncte în luna mai a fost justă şi în
problema delimitării pământurilor dintre fostul domn de pământ şi fostul iobag.
Problema delimitării, împreună cu altt- diverse pricini, au determinat într-adevăr
apariţia unui număr apreciabH de neînţelegeri. Aăa încât, punctul 5 din Protocol
cere din nou să se numească o comisie urbarială mixtă, precizând în plus, că
prin conceptul de „mixtă" se înţelege atât din punct de vedere naţional cât şi
social.
tn partea a doua a Protocolului, aşa cum am mai spus, nu mai sunt cereri
ci d~laraţii. Prima dintre declaraţii este urmarea directă a punctului 16 din
Petiţie. în luna mai se pusese doar în vedere să nu se aducă în discuţie „chestiunea uniunii Ardealului cu Ungaria". Dar din moment ce Dieta maghiară feudală
de la Cluj a declarat unilateral respectiva uniune de la 30 mai 1848, după cum
spuneau românii „de nobis sine nobis", rămân consecvenţi hotărârii lor din
punctul al 16-lea al Petiţiei care prevedea că dacă această revendicare 1eg1timâ
va fi încălcată, aşa cum vedem că a fost, atunci ei vor protesta.
Aşa au şi făcut, atât la nivel superior, prin deputăţia românilor ardeleni în
faţa împăratului, cât şi la nivel de mulţimi. Acestea prezentându-se înarmate la
Blaj, au protestat, ca şi la Orlat şi Năsăud, foarte energic, declarând că „nu
vreau să recunoască uniunea Transilvaniei cu· Ungaria", cu atât mai mult, cu cât
românii nefiind prezenţi în Dietă nici n-au luat parte la dezbaterea acelei chestiuni
ce-i afecta direct în calitatea lor ·de majoritate covârşitoare a populaţiei ţării.
în punctul 5 al declaraţiilor din Protocol se cere (în varianta publicată de
gazeta Bucovina, se pretinde) 59 să se deschidă cât mai curând Dieta Transilvaniei,
compusă de data aceasta din deputaţi români, saşi şi maghiari. Parţial deci, ceea
Cf: se prevăzuse
şi în punctul 1 al Petiţiei: românii „să-şi aibă în Dieta ţării
reprezentanţii săi în proporţie cu nurr.ărul". Acest concept democratic este deosebit de grăitor, deoarece, atestă că deşi în pragul războiului civil, cu toate că
sunt majoritari în Transilvania, romflnii nu recurg la excluderea maghiarilor şi
germ:milor de la o viaţă politică normală, cu reprezentarea tuturor elementelor
etnice din ţară în Dietă şi încă în mod proporţiontl cu numărul locuitorilor.
Poate nicăieri ca în această respingere de către autorităţile maghiare a
conceptului democratic al reprezentării proporţionale, cerut şi acceptat de români,
nu se poate vedea mai bine lipsa lor de democratism autentic (în perspectiva
mişcărilor europene de atunci). Ele au adoptat doar frazeologia, respingând în
fapt tocmai ceea ce a fost realmente revoluţionar în epocă: ajungerea românilor,
până la acea dată oprimaţi, la afirmarr politică autentică şi garantată.
Refuzând sistematic cererile revoluţiei româneşti, oficialităţile maghiare din
lfransilvania, sprijinite de guvernul Ungariei, înăbuşe pe faţă orice aspiraţie
naţională şi socială a românilor, dezlănţuind la adăpostul legii marţiale o teroare
fără precedent.
Celelalte puncte, atât din partea întâia a Protocolului cât şi din cea de-a
doua, cuprind revendicări ce decurg din instaurarea susmenţionatei terori împotriva românilor, pe care istoriografia maghiară fie a ignorat-o complet, fie a
minimalizat-o.
1n consecinţă, se cere insistent ca sistemul terorist să înceteze, iar legea
martială (statariul) să se desfiinţeze. Jafurile. amenzile şi confiscările de vite,
unelte şi arme, efectuate ca rezultat al aceluiaşi sistem de teroare, să se restituie.
Numărul deţinuţilor politici crescuse vertiginos şi dacă în adunarea din luna
mai se cerea doar eliberarea lui Florian Micaş, la 25 septembrie un subpunct
!19

Bucovina, nr. 16 din 27 mai 184::l, p. 82-83.
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special 1, (b) din partea întâia a Protocolului prevedea eliberarea deţinuţilor
politici din toate păturile sociale, ţărani, orăşeni şi intelectuali. Notăm că închisorile comitatelor gemeau de deţinuţi; un exemplu eclatant ne este oferit de
Moise Sora Noac care încă in 26 mai 1848, imediat după marea Adunare Naţio
nală de la Blaj, îi scria lui G. Bariţiu, redactorul Gazetei de Transilvania, din
închisoarea de la Carei, că acolo se aflau pe atunci 327 de deţinuţi şi exclamă:
„De când e comitatul Sătmar n-au fost atâţia ... "!liO
în punctul 2 al aceleiaşi părţi din Protocol se cerea ca pe viitor să nu se
mai întrebuinţeze măsuri teroriste; în subpunctul (b), in mod special se atrage
atenţia să nu se mai trimită nimicitoarele execuţii militare pe sate; la subpunctul (d) cerinţa era ca dregăto!"ii comitatelor să nu mai traducă în viaţă vreo
lege nesancţionată de împărat.
ln fine, punctul 3 din partea întâia a Protocolului, despre care am mai
vorbit, cerea Comandamentului suprem din Sibiu arme doar în aceeaşi proporţie
câte s-au dat maghiarilor şi saşilor. Şi la această cerere este obligatoriu să
remarcăm că deşi superiori numericeşte, deşi adunaţi la Blaj într-o adevărată
tabără militară, în acel moment românii nu au urmărit o superioritate armată
ofensivă. Faptul că nu au cerut arme proporţional cu numărul lor, este o dovadă
peremptorie că gândul la autoapărare al românilor era sincer. O înarmare calitativ şi cantitativ identică cu a maghiarilor şi saşilor ar fi menţinut în continuare un echilibru de forţe; dar înca din luna mai maghiarii s-au străduit să-şi
asigure superioritatea, organizându-şi gărzi cetăţeneşti pe bază de cenz, cerând
şi primind mereu de la Comandamentul suprem din Sibiu şi de la guvernul ungar
cantităţi tot mai mari de arme.
ln partea a doua a Proto-::olului mai sunt câteva puncte pe care le menţionăm doar pe scurt. Astfel, în punctul 2, tot ca urmare a contestării uniunii,
nu se recunoaşte nici guvernul Ungariei.
Ca o contrapondere firească, rupându-se de sub supremaţia guvernului
ungar, pentru a putea rezista presiunilor militare şi politice previzibile aie
cercurilor conducătoare maghiare din Transilvania şi Ungaria, în mod logic,
românii au căutat scut şi apărare puni\ndu-se sub protecţia directă a împăratului
şi guvernului său; până la perfectarea relaţiilor, canalul de legătură se cere.:1.
a fi Comandamentul suprem din Sibiu, care de altfel a şi avut tot timpul tendinţa
de a se erija în arbitrul celor <lou[1 tabere.
Ca rezultat al tergiversărilor comisarului Vay de a acorda românilor dreptul
legal de a se întruni într-o nouă adunare, Protocolul din septembrie consemnează la punctul 4 din partea doua cererea directă adresată împăratului de a se
permite deschiderea în cel mai scurt timp a doritei adunări naţionale generale
(şi populare după formularea Organului naţional 61 în care să se consfătuiască
legal, în continuare, asupra intereselor naţionale româneşt; se mai solicita şi
întărirea Comitetului naţional :lles în luna mai, la precedenta adunare, atât de
prigonit de guvernul ungar (dizolvat în repetate rânduri de Guberniul Transilvaniei) şi acuzat adesea de către oficialităţi a fi devenit guvern românesc6l.
Punctul 6 în care se proclamă valabilitatea Constituţiei austriece asupra
Transilvaniei este direct legat de punctul 3, şi amândouă definitivează poziţia
de aliaţi ai Austriei datorită regimului mai liberal al acesteia faţă de naţiona
lităţi, promiţând prin Constituţie drepturi pe care guvernul ungar le refuza
românilor. Să nu uităm că însuşi prim ministrul contele Batthyany Lajos li
dicta necruţător baronului Vay în 21 septembrie 1848, că acum „Nu este momentul de a ţine teorii despre nedreptăţi, despre drepturi: acum călăuza principală este simţul autoapărării "&1. Or, pericolul nu venea din partea românilor
care-şi făceau publice strâmbătăţile pe care le sufereau şi-şi revendicau drepturile cuvenite, ci din lipsa dorinţei şi voinţei cercurilor conducătoare maghiare
co Transilvania, nr. 18 din 15 sept. 1877, p. 216.
Organul naţional, nr. 22 clin ~13 oct. 1848, p. 96.
r.2 G. Bariţiu, op. cit„ p. 315.
ID Arh. Stat. Budapesta, actele bar. Vay Mikl6s [f. nr.] publicat de I. Desk,

~1

op. cit.
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de a face concesiile cuvenite vântului de libertate ce străbătea Europa revoluţionară. Pericolul venea din însăşi politica de forţă a claselor dominante maghiare
ce aveau pe buze mereu cuvântul „revoluţie", dar nu voiau să recunoască drepturile democratice de reprezentare proporţională a românilor ea naţiune, cum era
şi cel prevăzut în ultimul punct din Protocol, al 7-lea, atât de în spiritul vremii:
pretenţia la un Guberniu provizoriu transilvan, compus din români, maghiari şi
saşi, aleşi proporţional cu numărul lor.
Problema aderării românilor la Constituţia austriacă are un aspect bine
lămurit în istoriografia românească; românii, afirmă aceasta, nu s-au aliat la
acea dată cu un guvern reacţionar, ci cu o Austrie liberald, statul care „prin
hotărârile drepte ale unui parlament liberal" oferea românilor cele mai multe
garanţii de libertate naţională 64 • Este chiar părerea din Memoriul către Parlamentul
Vienez. Demnă de relevat şi părerea contemporanului evenimentelor, istoricul
G. Bariţiu, care nota că românii nu puteau avea alt aliat, deoarece adversarii lor,
cercurile conducătoare maghiare „deveniseră demult cu totul surde la vocea
umanităţii" şi raţiunii, cu scopul de a le sugruma românilor „cele mai scumpe
drepturi omeneşti şi naţionale eterne" şi prin urmare imprescriptibilec;:;. Mai
trebuie subliniată atitudinea lui G. Bariţiu care preciza că românii nu s-au aliat
cu Austria lui Metternich, şi că „Austria nu e camarila", iar în cazul în care
vre-un partid ar încerca totuşi a readuce despotismul, acesta trebuie să ştie:
„românii vor fi între cei dintâi duşmani ai lui"f>6 [sb.n. - G.N.].
Cu privire la Protocol este deosebit de interesantă şi informaţia dintre
parantezele de la sfârşitul textului, oferită de A. T. Laurian, care relata că
adunarea a continuat şi după 25 septerr;.brie, până în 28; în acest interval de timp
se mai întocmeşte un protocol cu plângerile individuale ale oamenilor, cuprinzând
mii de exemple despre încălcări ale punctelor primei părţi din Proţocol. A. T. Laurian, consemnează tot aici, tulburat: „Cuprinde groaza pe om când le citeşte"
promiţând că şi acest protocol aparte va fi publicat, însă mai târziu, pentru ca
„să vază Europa întreagă suferinţele românilor" [sb.n. G.N.]. Evenimentele
care se precipitau vor face însă imposibilă împlinirea promisiunii, iar acest al
doilea protocol se va pierde (ori se va distruge probabil împreună cu actele
Comitetului national).
Deşi prot~colUl publicat67, în di~cuţie până acum, este subscris: „Poporul
român adunat în Blaj", se cunoaşte şi un exemplar semnat de secretarii adunării
naţionale68, care vor fi şi semnatarii petiţiei ce rezuma Protocolul, trimisă către
împărat: A. T. Laurian, S. Bărnuţiu, N. Bălăşescu, I. Pipoş, V. Tămaş, Avram
Iancu, Axente Sever, Iovian Brad. Protocolul tradus în limba germană a fost
înaintat şi Comandamentului suprem din Sibiu.
Nu este poate inutil de remarcat că între semnatarii programului revoltiţionar din septembrie se mai află două persoane dintre cele ce au semnat
Petiţia celor 16 puncte: S. Bărnuţiu ş1 A. T. Laurian; restul de şase erau oameni
noi, de acţiune, tineri dintre aceia care au început primii exerciţiile militare la
adunare, ca Axente Sever, Iovian Brad, Avram Iancu şi alţii.
Din cele trei puncte esenţiale: 1) suspendarea recrutărilor, 2) eliberarea
tuturor deţinuţilor politici şi 3) o nouă adunare naţională, punctul 1 va fi
împlinit în întregime; punctul 2 care cerea până la urmă de fapt o amnistie
generală, nu s-a înfăptuit decât parţial; al treilea punct, după ce a fost refuzat
când ezitant, când cu obstinaţie, s-a acordat în cele din urmă cu atâtea condiţii
încât a devenit inacceptabil pentru români. El va fi ulterior, adresat direct
împăratului. Vay Mikl6s are la un moment dat impresia că acest ultim punct
C. Bodea, op. cit., p. 178.
din 15 dec. 1870, p. 293-298.
XI, nr. 85 din 18 oct. 1848, p. 349-350.
nr. 39 din 27 sept. 1848, p. 313-315; Organul naţio
nal, nr. 22 din 6-13 oct. 1848, p. 96; Bucovina, nr. 16 din 27 mai 1849, p. 247-249;
G. Bariţiu, op. cit., II, p. 247-24!); Al. Papiu Ilarian, op. cit., p. 64-fi5.
68 Bibl. Acad. Române, Fil. Cluj-Napoca, Secţia manuscrise, fond 1848, f. nr.
Azi în custodia Arh. Stat. Fii. Cluj-Napoca.
64

65 Transilvania, III. nr. 24
fi6 Gazeta de Transilvania,
ITT Foaie pentru minte ... ,
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este chiar scopul principal al adunării din septembrie69. Se pare totuşi că
.românii au şi hotărât, fără alte formalităţi, ţinerea acelei adunări în scurt timp,
la Sibiu. Ştirea a fost adusă la cunoştinţă imediat după adunare de către Avram
Iancu si alti tineri conducăto!"i, potrivit raportului guvernatorului Mik6 către
comitele suprem Kemeny Istvan ' 0•
Ne mai existând însă condiţii favorabile pentru desfăşurarea unei mari
adunări la Sibiu, ea a fost înlocuită cu o consfătuire a intelectualilor în 28 decembrie 184871.
Pentru a avea în final o privir::: generală, exhaustivă chiar, a Programului
revoluţionar din septembrie trebuie să adăugăm la el încă două acte fundamentale ale adunării, redactate a douc. zi, în 26 septembrie 1948: un Memoriu
către împărat şi o petiţie către Parlamentul Austriei.
Memoriul românilor adresat împăratulu.i7~. mai puţin cunoscut; explică
urgenţa punctelor protocolului (care prin filiera Comandamentului suprem din
.Sibiu, sub formă de petiţie, urma să ajungă tot pe masa împăratului). Memoriul
are un limbaj şi mai decis decât ProtGcolul, pe alocuri chiar tăios; este o punere
în gardă a împăratului asupra poziţiei_ extrem de presante în care se găseau
românii. Explică tranşant situaţia: „Ş.mtaje, arestări, insulte, violenţe, urmăriri
şi omoruri şi suferinţe nespuse" s-au abătut asupra românilor care „din sentimentul acut de supravieţuire" au fost nevoiţi să se adune la Blaj pentru a se
cons~tui dacă mai există vreo 5alvare pentru ei.
Cu scopul de a împiedica exprimarea liberă a opiniilor - arăta Memoriul
românilor din Transilvania li s-a imi:-us legea marţială, astfel că doar datorită
alipirii faţă de împărat (vezi punctul 3 şi 6 din partea doua a Protocolului) ei
pot acum să îi adreseze în sfâr~it liber şi direct plăngerile şi rugăminţile lor.
Nesupunerea la tendinţele cercurilor conducătoare maghiare a dus la batjocorirea
respectivelor plângeri, a dus la secl1estrările menţionate în punctul 1 (a) din
partea întâia a Protocolului.
Cel mai dureros lucru, spun semnatarii Memoriului, era că pentru a suprima
în ei sentimentul libertăţii şi al naţionalităţii au fost arestaţi numeroşi romam,
mai ales intelectuali. Memoriul mai repetă o serie de alte abuzuri făptuite împotriva românilor, cuprinse şi în Protocol, după care se declară, cu accente
dramatice chiar: „Sub o astfel de presiune despotică nu putem trăi". De altfel
ruşinosul terorism este exercitat împGtriva românilor tocmai în numele maiestăţii
sale imperiale! Solicitând din nou protecţia imperial<i., românii declară d'1 doresc
„egalitatea în drepturi a tuturor naţii;nilor" din monarhia austriacă unitară.
Limbajul nu este deloc ceremonio!> când se afirmă: „Vrem anularea uniunii
'fransilvaniei cu Ungaria" care a fost hotărâtă în pofida protestelor precum şi
deschiderea cât mai curând a unei adunări naţionale generale pentru deciderea
viitorului politic al românilor. Ceea ce nu apare în Protocol ci numai în Memoriu,
este exprimarea cererii semnatarilor de a fi puşi sub paza celor două regimente
româneşti de la Orlat şi Năsăud. tn fruntea misiunii de protejare se prevedea
a sta locotenent-colonelul Urban care se bucura - afirma Memoriul - de încrederea întregii naţiuni române. Pentru insistenţa uneori neceremonioasă a rugă
minţilor, semnatarii sunt conştienţi ş1 roagă să fie iertaţi deoarece „Este nvoia
,care ne constrânge s-o facem" şi mai ales „infidelitatea" care se poate vedea în
toate promisiunile autorităţilor maghiare făcute românilor. Şi aici urmează imediat
problema deţinuţilor politici, deoarece era limpede ca cele câteva eliberări din
detenţie ordonate în pripă de comisarul Vay aflat sub o oarecare constrângere,
precum şi tratativele duse cu el şi cu Guberniul n-au mulţumit pe fruntasii
români. Aceştia declară deschis în Memoriu că în ciuda promisiunilor de a ·fi
m Emleklapok Vajai baro Vay Mikl6s eletebol, Budapesta, 1899, p. 196-197.
70

Arh. Stat. Budapesta, Fond G.P., nr. 2595/1848. Foto: 28.806-28.809.
71 L. Maior, Adunarea de la Sibiu (28 dec. 1848). Reafirmarea programului
'!'evoluţiei române din Transilvania, în Stat. Societate. Naţiune., Cluj-Napoca, 1982,
p, 316-326.
72 Bibi. Acad. Române, Fil. Clu1-Napoca, Secţia manuscrise, Fond. III, pachet
15 (Revoluţia de la 1848), mapa 1. Azi în custodia Arh. Stat. Fil. Cluj-Napoca,
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eliberaţi deţinuţii politici şi de a se restitui bunurile sechestrate, autorităţile
maghiare nu s-au ţinut de cuvânt, ba mai mult, deşi în Memoriu se formulase
in mod expres doleanţa ca participanţii la adunarea treia să nu sufere niciun
fel de represalii, totuşi numeroşi participanţi au fost arestaţi chiar în acele zile,
pe când încercau să se reîntoarcă acasi'.'.
ln încheiere, se cere accelerarea măsurilor de eliberare de sub terorism.
pentru ca acesta să nu p?Istiască o ţară înfloritoare ca Transilvania care ar fi
putut deveni foarte uşor „un abator al naţionalităţilor îndârjite".
Memoriul, cum am mai spus, era semnat „în numele poporului român din
Transilvania, împuterniciţii ale:;;i", aceiaşi opt care semnaseră şi Protocolul.
ln fine, ultimul document programatic elaborat tot la Adunarea de la Blaj
in 26 septembrie 1848 este Petiţia împuterniciţilor poporului român din. Transilvania către Parlamentul Austriei. Deşi petiţia nu este semnată, datorită ·similitudinii de formulare, „împuterniciţii aleşi", care apare şi în Memoriul către împărat,
redactarea în aceeaşi zi a Petiţiei şi a Memoriului, precum şi cunoaşterea sigură
a unuia dintre autorii ei (A. T. Laurian)TJ, impune convingerea că documentul
are aceiaşi autori ca şi Protocolul şi Memoriul.
Este unul din documentele cele mai interesante ale revoluţiei româneşti,
fapt remarcat de istoriografia noastră, putându-i-se totuşi îmbogăţi cu câteva noi
observaţii interpretarea conţinutului atât de bogat în semnificaţii.
In primul rând, subliniindu-se atât de des şi atât de insistent simpatia
pentru Austria (parlamentul, guvernul şi împăratul ei), admiraţia pentru realizările acesteia in ceea ce priveşte spiritul de libertate şi dragostea de dreptate,
este acum limpede, credem, că are şi rolul de a justifica odată mai inuit alipirea
românilor faţă de o Austrie liberală. Astfel se accentuează într-un întreg alineat
al documentului: „tn nici un stat nu au obţinut toate naţionalităţile atât de multe
garanţii pentru libertatea şi naţionalitatea lor ca în. Austria, prin hotărârile drepte,
liberale ale unui înalt Parlament"74• Simpatia şi adeziunea faţă de Austria liberală este se spune - a milioanelor de români, care o nutresc în mod liber,
de la omul de rând până la păturile cele mai înalte ale societăţii.
Prin contrast, conducătorii romi:ni dezvăluie Parlamentului liberal vienez,
ce inseamnă dominaţia maghiară pentru românii predaţi de împărat, cu mâinile
legate, bunului plac al cercurilor dominante ungare; aceste cercuri „sub aparenţa
unor fraze goale, afectând un oarecare liberalism, nu ţintesc la nimic altceva
decât la lustrul ucigător al unei coroane medievale şi la satisfacerea îngâmfării
sale naţionale, la nimic decât la dominaţia vlăguitoare teroristă a unei birocraţii
maghiare, la nimic decât la aservirea şi deznaţionalizarea diferitelor popoare care
locuiesc în ţara care se numeşte Ungaria, deşi un!urii constituie minoritatea
locuitorilor săi".
Un adevărat act de acuzare rămas valabil până la 1918.
Ait aspect de bază al Memoriului a fost acela, bine pus în lumină de Cornelia
Bodea, că pentru prima dată intr-un document programatic oficial al revoluţiei
româneşti apare înscrisă aspiraţia de unitate a tuturor românilor, chiar dacă
deocamdată pusă sub protecţia Austriei, deoarece aici revoluţionarii români ardeleni, vorbesc şi în numele fraţilor lor din Principatele Dunărene.
De altfel, Memoriul a şi fost rE'dactat, scrie într-o epistolă unul dintre autorii
lui, A. T. Laurian, „în sensul cum ne-a zis Golescu"73, în speranţa că „glasul a
60.000 de oameni câţi au fost h Blaj se va auzi la Viena".
Deşi se neagă, desigur din considerente tactice, existenţa aşa-ziselor idei
„duşmănoase", „pandacice", cererea în sine a realizării unei Românii unite sub
protectorat austriac însemna în fapt un pas important înspre realfaarea ideii.
Cu „pandacismul", spun autorii Memoriului, se încearcă justificarea aservirii

73 C. Bodea, op. cit., p. 340-341. Cf. G. Bariţ şi contemporanii săi, I, coordonatori: Şt. Pascu şi I. Pervain, Bucureşti, 1973, p. 150-151.
74 B.A.R., Secţia Ms. rom. Colecţia G. Bariţiu, Ms. rom., nr. 970, f. 131-135.
Publicat de C. Bodea, 1848 let romani, II, Bucuresti, 1982, p. 910-912.
~ C. Bodea, Lupta ..., p. 341.
·
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românilor; ei însă nu doresc decât „unirea liberă a unor popoare libere sub
.conducerea Austriei, liberă în interior, puternică în afară".
Astfel, aici la Blaj, unde în 3/15 mai s-a respins uniunea cu Ungaria şi s-a
cerut „Noi vrem să ne unim cu Ţara!'·, românii au dezvăluit încă odată, de data
aceasta şi în scris, la 26 septembrie 1848, dorinţa lor cea mai ardentă de a se
permite Principatelor Dunărene să treacă sub protecţia Austriei. Aceasta ar fi
dus desigur la înfăptuirea uneia din formulele de realizare a unităţii naţionale,
aceea numită în epocă „România austriacă;" respectiva idee apare, de altfel, în
multe alte documente din acea vreme7L
Pledoaria fruntaşilor ardeleni pentru unitatea lor cu fraţii din Principate
{fraţi care ei înşişi au contribuit ca sugestii, ca Al. G. Golescu după spusele
lui A. T. Laurian - la elaborarea acestui complex document) este incontestabilă,
chiar dacă în fond, Al. G. Golescu considera această cerere doar o manevrii.
menită a proteja pe românii din Transilvania, el, rămânând partizan al unirii
sub egida Turciei. Desigur, forma în care unirea românilor apare în Memoriu
nu a ţ9st una ideală; mai era poziţia de independenţă ce trebuia câştigată de
către o astfel de alcătuire politică sub protectorat, dar, aceasta ar fi constituit
un alt pas, care se încadra necesar în logica istorică.
După opinia noastră, mai trebuie avut în vedere apoi, că acest document,
stă la baza Memoriului românilor din 25 februarie 1849 în care se cerea „Unitatea
tuturor românilor din statele Austriei" (adică a românilor din Transilvania, Banat,
Ungaria şi Bucovina), ca o încercare de salvare a ceea ce se mai putea salva
din unitatea românilor la 1848·-1849. Deoarece respinsă (sau dovedindu-se deocamdată irealizabilă, mai corect) formula „României austriace mari", avansată
prin Memoriul din 26 septembrie 1646, se mai făcea o ultimă încercare de a
constitui o Românie tot sub protectorat austriac, însă limitată de data aceasta la
arcul intracarpatic. !n sprijinul acestui punct de vedere care ar putea părea prea
îndrăzneţ, vine şi existenţa între semnatarii Memoriului din 25 februarie 1849
a aceluiaşi August Treboniu !Jaurian, semnatar şi se pare autor principal al
Memoriului din 26 septembrie 1848, unul dintre cei mai activi membri ai mişd1rii
<lacoromâne.

Aceste noi aspecte sunt, credem, pe drept cuvânt, motive suficient
de puternice pentru a spori şi mai mult valoarea istorică a documentului care face parte .integnntă din Programul revoluţionar al celei de
a treia Adunări Naţionale de la Blaj, singurul care înscrie şi realizarea
unităţii naţionale.
,
Că adunarea treia de la Blaj nu era străină de o astfel de aspiraţie,
o dovedeşte nu numai menţionatul document, ci şi o interesantă relat.are de presă în care se descria cum în 18 septembrie la Târgu Mureş,
doi dregători, judele primar Lazăr Janos şi arhivarul Ajtai Mihaly au
citit în mijlocul pieţii un documef't primit prin ştafetă de la Banffy din
comitatul Târnava, în ·care locuitorii oraşului erau alertaţi că 40.000 de
români înarmaţi, adunaţi la Orlat [de fapt la Blaj - n.ns.], în frunte
cu S. Bărnuţiu vin la Târgu Mureş pentru a-l nimici, şi elibera pe
Florian Mkaş, ~i că acolo, la acea adunare, Simion Bărnuţiu a ~ost
proclamat rege român „vrând a îr.temei;a un imperiu daco-român", pe
care el, Banffy, nu-l poate împiedica77.
Ni:ci nu s-a încheiat bine adunarea de la Blaj că fruntaşii români
au trecut .imediat la punerea în aplicare a Progr;ah1urrui: ~nrnpând cu
cheia de boltă a acestuia: acţiunea de înarmare şi organi:mre semi7G

77

G. Neamţu, în Banatica, V, 1979, p. 363-364.
Organul naţional, nr. 20 din 2:1 sept. 1848, p. 88-8D.
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militară.

Era singura posibilitate realistă de a traduce in viaţă integral
punctele Programului revoluţionar cât şi de a fi in stare să riposteze
terorismului care nu dădea nici un semn de domolire.
Se tipăreşte în 27 septembrie o „DGclaratio"78 şi în 28 septembrie
o foaie volantă intitulată „Spre cunoştinţă 79 în care se dă de ştire tuturor, că poporul român prezent la Blaj în adunare a hotărât ,a lua
armele în mâini şi a forma o gard.3 naţională. S-au ales prefeeţi, tribuni,
centurioni etc. şi s-a schiţat planu1 militar al apărării Transilvaniei împărţită în 15 prefecturi, fiecare dispunând de legiunea ei. Astfel se
intăTea de către conducători şi poporul adunat la Blaj opţiunea pentru
au.toapărarea fă'Cută încă din 21 septembrie de către Avram Iancu; abia
sosit ou cei 6.000 de moţi înarm2ţi, el se urcase la tribună cu un pistol
în mână, rostind cel mai scurt d:scurs de pe Câmpul Libertăţii: „Pretenţiunile noastre sunt sfinte, prec-um e sfântă drept~1tea şi noi românii
vom fi gata a le apăra cu orice preţ"&O; apoi îşi subliniază spusele cu
descărcarea pistolului în aer; aclamat de popor el pune pecetea caracterului ultimativ pe Programl:ll revc·luţionar. Răbdare.a românilor ajunsese.
după cum spunea şi G. Bariţiu, la limită. Dacă vreun intelectual ar
mai fi sfătuit poporul să mai aştepte, să mai eeară comisii şi satisfacţie
de la Guberniu, acela n-ar mai fi ştiut cum să iasă din adunare, or
n--ar mai fi ieşit deloc, atât de mare erau nemulţumirile acumulate81 .
Comitele suprem Kemeny Istvan raporta din Aiud con.telui Mik6
Irnre că după adunare, po(60rul era inC'Omparabil mai agitat decât în01inte82. Înţelegând până la urmă caracterul ultimativ al adunării de la
Blaj, baronul Vay, cel ce era bine informat aslllpra. ei, mărturisea aceluiaşi guvernator Mik6 Imre, de data aceasta mai realist, că adunarea
a stricat şi mai mult opinir.i ge11erală a poporului român .şi se poate
prevedea că în viitor nesupunerile faţă de funcţionărime vor fi .şi mai
frecvente. Ultimele sale speranţe erau în armată care va trebui, susţine
el, cu orice preţ să împiedi-:-e alte adunări simi1are!i3.
Parlamentările cu împuternicitul guvernului ungar, comisarul Vay.
cu Guberniul, cu oricare autoritate maghiară deveniseră aşadar ineficiente şi inutile, deoarece poziţiile lor rămâneau în final rigide şi astfel
constituiau o prelungire nejustiî:cată a suferinţelor poporului român.
Un program revoluţion1r rezonabil .şi echitabil oglindind aspiraţii
sociale şi naţionale profund democratjce şi cerute în întreaga Europă
revoluţionară, ca fiind în spiritul timpului, ca acel al Adunării a treia
de la Blaj, nu fusese îndeplinit şi nici nu se întrevedea posibilitatea, în
condiţiile date, a fi realizat pe cale pa.şnkă. Astfel, în pofida faptului
ci românii ardeleni au făcut toate eforturile pentru ca revoluţia lor
7H Arh. Bibl. Mitropoliei Ortodoxe din ~ibiu, doc. 65. Publicat cu diferenţe
de transcriere in Transilvania, VIII, 1875, p. 203.
79 B.A.R., Ms. rom., nr. 1058, f. 43, Cf. Gazeta de Transilvania, XI, nr. 7lt
din 23 sept. 1848, p. 324.
80 Al. Pa~iu Ilarian, op. cit., p. 59.
Bl G. Bariţiu, op. cit., II, p. 243.
82 Arh. Stat. Budapesta, F()nd G. P., nr. 2.595/1848. Foto: 28.806-28.80~.
ro Ibidem. nr. 2.568/1848. Foto: 26.524-26.525.
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să se înscrie în mod firesc în concertul schimbărilor europene, să influenţeze paşnic .şi benefic societatea transilvană prin programele ~or
revoluţionare pline de generozitate, umanism şi democrat.i:sm, ca urmare
a respingerii lor constante de către cealaltă tabără, cursul evenimente-

lor devine dramatic. De la sfârşitul lrui septembrie 1848. înrolo, Programul revoluţionar românesc nu mai putea fi înfăptuit şi romanu
nu-şi mai puteau s.alva fiinţa naţtonală grav primejduită, decât ridkând
armele împotriva terorii.
Justeţea alegerii acestui drum va rămâne pentru totdeauna un fapt
istoric de necontestat, fiind cea din urmă şi unica soluţie care le-ar mai
fi putut oferi o şansă.
În concluzie, Programul revoiuţionar al celei de .a treia Adunări
Naţionale de la Blaj, se înscrie in istoria Patriei noastre ca un moment
luminos. Un pas înainte pe drumul democraţiei şi eliberării naţionale a
românilor, iar adunarea în sine s.,a dovedit a fi fost răspunsul istork
1ogk şi cuvenit dat de români uniunii forţate a Transilvaniei la Ungaria.
S-a pus astfel cu armele în mâir1i şi cu preţul unui răZboi civil având
'f'ararteristici ale unui război de eliberare naţion..'llă, stavilă unei necruţi"ttoare deznaţionalizări.
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TJIE THIRD ;NATIONAL ASSEMBLY FROM BLAJ AND ITS REVOLUTIONARY
PROGRAMME (15tli-281h SEPTEMBER 1848)

(Summary)
Thc revolutionary programmc, expre5sed for its greatest part in the Blaj
National Assembly Protocole of September 15-28, 1848, was, in fact, the materialization of the protest of the Rornanians against the arbitrary and illegal annexation of Transylvania by Hungary, a protest that had been solemnly stated as
May ~ (i5 1848. It reflected the liberal spirit of the titru?, containing rnany of the
rn points proclaimed in Blaj on 3/13 May, where extensive democratic rights that had been included in all che EurGpean programmes ,of the 1848 Revolution wcre stipulated. Besides, the autumn programme reflected the evolution of the
politica! situation in Transylvania that had grown worse due to the terror laund1ed against the majority of the Homar.ian population, mostly against the intellectuals, but als:-i agains the peasant.;;, as was the case with the horrible massacres
in Mihalţ and in Luna, where dozens of innocent peasants were shot dead.
The immediate result of the September programme was the general arming
of the Romanians for self-defence ancJ their organization in national guards. Although it had been a reasonable and equitable revolutionary programme, keeping
with the similar European programme~; of thc time, a programme that fully recognized the rights of the co-inhabiting nationalities, it was constantly rejected by
the Hungarian government and the ruling Magyar circles in Transylvania, so
that it could not be accomplished peacefully.
In order to save their sP.verely menaced national being, the Romaninns hacl
:no choice but to oppose force by force.
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Uniunlea monarhiei aastriooe, foarte rnmplicart con&truită se apropia
foarte mulrt înainte de 1848, de tipul dualist de stat. Aoeastă evoluţie a
dus la o dezbatere privind problematica organi.z,aitJorică-naţională, întrucât
aristocraţia maghiară
tindea să impună în celelalte ţări, guvernate
aproape absolutist, un stat centralizat, un stat naţional maghiar 1 . Acest
fapt a determinat opoziţia popoarelor nemaghiare ale Coroanei maghiare. Ele doreau să se sprijine în parte pe poziţia lor divizată (croaţii
in Croaţia-Slavonia), şi pe poziţia lor autonomă (saşii din Transilvania),
de aici derogând tendinţa lor de a transforma statul supranaţional maghiar într-un stat modern, cu popoare egale în drepturi, ca de exemplu
românii, slovacii, rutenii şi germanii netransilvăneni din Ungaria, precum şi sârbii parţial autonomi.
Revoluţia de la 1848 a Sill!prins Imperiul habsbl:lrgic nepregătit. Naţiunile în general revendicau constituţionalismul şi protecţia naţionali
tăţii lor şi adresau guvernării cerinţe de federalizare.
Capitala Boemiiei devenea în timpul Revoluţei de la 1848, centrul
mişcări populare împotriva centralismului vienez ~i a puterii centrale a
germanilor din · Austria. Conducătorii politici cehi vedeau în problema
conistituţiei arustrieoe, o problemă de organizare a imperiu1ui.
Un reprezentant de seamă al mişcării naţionale cehe, Fr. Palacky emite
b 1846-1848 ideea refacerii statului boem. Fiind chemat să participe la
lucrările Parlamentu1ui de la Frankfurt, Palacky respinge această iniţia
tivă (aprilie 1848), afirmând că el nu este german ci un boem de sânge
slav, iar Volksbundul german în locul fostu11:1i Filrstenbundului nu face
alitceva decât să consolideze sentimentul naţional german şi puterea Germaniei atât în int.erior cât şi în exterior2.
In sept.embrie 1848, Palacky elabora primul său plan de federaHzare
intitulat „Erste:r Entwurf einer Constitution in Osterreich". După cum
afirmă ln&LU?i autorul, este vorba de o primă schiţă incompletă, elaborată
înainrtea Revoluţiei din octombrie 1848. Acest proiect trebuia să fie pro~entat în cadrul Parlamentului de la Kromericze la 15 martie 1849, dar
Parlamentul a fost dizolvat fa 7 martie. Ca reprezentant al „austroslavismului"4, Pa:l~cky se baza pe dreptul natural, inspirându-se din oper~
slovacului Kollar.
Istoricul ceh pastula organizarea Austriei restrânse (ţările Austriei
ale Coroanei maghiare şi Lombardo-Veneţia) în palru grupe:
I. poloneză: Galiţia, Cracovia şi Bucovina.
1

fără

acelea

R. Wierer, Der Fi:ideralismus im Donauraum, Graz-KOln, 1960, p. 19.
F. Palacky, Erster E:ntwurf einer Constitution von Osterreich în Gedenkblătter. Auswahl von Denkschrtften, Aufsătzen und Briefen, Praga.
:1 Ibidem, p. 37.
~ J. Recllich Das i:isterreichische Staats- und Reichsproblem, I, Leipzig, 1920,
p. 149.
l
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boemă: Boemia,
austro-germană:
ilirică: Carintia,
Graniţele acestor

2.
3.
4.

Moravia, Silezia.
Austria, Salzburg, Tirol, Voralberg, Stiria.
Craina, Zona de Coastă, Dalmaţia.
grupe naţionale nu puteau fi modificate decât printr-a lege a

imperiului.
Sediul puterii centrale se află la Viena, care era şi capitala imperiului, ia1·
sediile principale ale guvernărilor ţărilor erau la Viena, Lemberg, Triest, Briinn,
Praga, Linz, Innsbruck, Gratz, Liubliana, Triest şi Zara. împărţirea interioară a
ţărilor în cercuri, sectoare, comune se efectua numai prin legi speciale ale ţărilor.
Palacky susţine ideea împărţirii administrative în funcţie de zonele geografice
şi a naţiunilor istorice. lntrucât Austria este o monarhie constitutională indivizibilă, puterea centrală reprezintă imperiul, atât pe plan intern cât Şi extern. Suveranitatea constă în totalitatea imperiului dar este candiţionată în interior prin
iresponsabilitatea împăratului, autonomia Parlamentului imperial şi a parlament~
lor locale.
Cinci miniştri imperiali reprezintă guvernarea centrală: prim-ministrul, mi"
nistrul de externe, ministrul de război, de finanţe, a comerţului şi lucrărilor publice,
aceştia fiinr.t responsabili, în numele împăratului.
In guvernările provinciale, la conducere se află miniştri iar în fostele regate,
aceştia pot avea şi titlul de vicerege. Fiecare ministru provincial are consilii res~
ponsabile pentru diferitele ramuri ale administrativului şi anume:
I. Sfatul ministerial pentru afaceri politice.
2. Sfatul ministerial pentru justiţie.
3. Sfatul ministerial pentru învăţământ şi culte.
4. Sfatul însărcinat cu creditul şi caseria.
5. Sfatul privind problemele industriei în sens mai larg.
Palacky specifică faptul că în fastele regate, aceste consilii se pot numi ministere-5 .
Proiectul prevede câte un ministru provincial, pentru fiecare ţară, care se află
într-o relaţie de colegialitate cu miniştrii imperiali. Consiliile sunt iresponsabil"
inaintea dietei provinciale. Toate ţările sunt împărţite în cercuri şi sectoare, conduse de funcţionari imperiali şi provinciali. Palacky prevedea desfiinţarea constituţiilor stărilor în ţările, în care mai existau acestea.
Istoricul ceh dedică o parte semnificativă din proiectul său, puterii legislative
centrale şi anume Parlamentului imperial, care se întruneşte anual, primăvara, în
luna mai. Membrii parlamentului sunt deputaţii numiţi de fiecare parlament provincial in proporţia de 1 deputat la 150.000 locuitori. Componenţa parlamentului se
înnoieşte anual cu o treime. întrucât o nouă alegere a întregii camere se efectuează
numai după desfiinţarea parlamentului. Şedinţele parlamentului sunt publice dar
in cazuri excepţionale, iar .Palacky nu menţionează care ar fi aceste cazuri, pot avea
Joc şi şedinţe secrete. Membrii Parlamentului imperial îşi exercită votul personal.
Pentru valabilitatea unei hotărâri este necesară prezentarea unei majorităţi absolute şi majoritatea voturilor, iar amendamentele vor fi aprobate cu cel puţin 7 /10
dintre depu!aţii prezenţi.
Parlamentul imperial are dreptul de a primi petiţii, a numi comisii de cercetare, de a trimite adrese către împărat, a elabcrra proiecte de legi, de a face propuneri de legi; un proiect de lege intră doar după opt zile de la elaborare în dezba~
teri. Pentru a deveni lege este necesară sancţionarea fiecărei propuneri de lege, dar
dacă nu primeşte sancţionarea, acea propunere nu mai poate fi dezbătută în acea
sesiune parlamentară. Dacă propunerea nu este sancţionată nici după ce este preluată în următoarea sesiune, trebuie dizolvat parlamentul. Insă. dacă această propunere este din nou preluată de către camera înnoită, trebuie sancţionată.
Parlamentul imperial are misiunea să garanteze puterea Austriei şi menţine
rea ei ca stat, respectarea drepturilor popoarelor, egalitatea în drepturi a naţionali
tăţilor, să garanteze ca puterea imperială să nu intervină în treburile interne ale
provinciei.
Parlamentul imperial are misiunea să garanteze puterea Austriei şi menţine
rea ei ca stat, respectarea drepturilor popoarelor, egalitatea în drepturi a naţiona-

o Fr. Palacky, op. cit., p. 72.
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lităţilor, să garanteze ca puterea imperială să nu intervină în treburile interne ale·
provinciei.
Parlamentul ia hotărâri în ceea ce priveşte: preluarea sau schimbul unor părţi
din teritoriile ţărilor din monarhie, permisiunea sau refuzul trecerii prin teritoriul său de trupe străine, călătoriile împăratului şi moştenitcrrului în străinătate,
introducerea unei regenţe in cazuri deosebite.
Organul legislativ suprem are dreptul de a avea votul hotărâtor în toate problemele importante privind statele, participarea sau nu la alianţe, încheierea tratatelor de pace, de a controla maşina de război şi hotărăşte asupra utilizării sale, de a
stabili pentru un an puterea armată, de a regla impozitele, a crea unitatea monetară, unitatea măsurilor şi greutăţilor, de a verifica bugetul anual, a vota bugetul
pe un an şi lista civilă pentru toată perioada guvernării unui monarh. Deasemenea
parlamentul hotărăşte şi în ceea ce priveşte competenţa diferitelor puteri.
Parlamentele provinciale se întrunesc în fiecare an, toamna. Membrii îi sunt
aleşi prin vot direct, în proporţia de 1 deputat la 15.000 locuitori. în oraşele cu
peste 20.000 locuitori, se alege un deputat la IO.OOO locuitori. Nu există o reprezentare de stări deosebită, respectiv corporaţii. Fiecare ţară hotărăşte pentru sine
asupra formelor şi condiţiilor alegerilor precum şi asupra valabilităţii alegerilor.
Perioada legislaturii durează 3 ani, dar ea poate fi micşorată prin dizolvarea
parlamentului provincial. Fiecare dizolvare a parlamentului central atrage implicit
şi dizolvarea parlamentelor provinciale însă toţi deputaţii rămân eligibili. Fiecare
parlament provincial are dreptul să revendice documentaţia necesară pentru toate
ramurile administrative, de a primi petiţii, de a înfiinţa comisii de cercetare. de a
trimite adrese altor parlamente provinciale din cadrul imperiului şi a încheia tratate, în măsura în care aceste tratate nu defavorizează imperiul.
Aşadar, parlamentele provinciale au competenţe foarte largi, cele care nu
intră în sfera parlamentului imperial, dar nici o lege imperială nu poate fi înlocuită
printr-o lege provincială. Parlamentele provinciale au dreptul de a trimite adrese
împăratului, împotriva hotărârilor imperiale, dar fără a putea supenda punerea în
practică a acestor hotărâri. Nu există cale de drept în cazul unui conflict între
legislativu! imperial şi provincial. Toate legile provinciale trebuie sancţionate de
către împărat, acele puncte, care nu au fost sancţionate, devenind obiectul dezbaterilor parlamentului central6.
Ideile lui Fr. Palacky au fost vehement atacate la timpul respectiv, dar trebuie să avem în vedere că gândirea politică de la acea vreme nu dispunea de o
idee clară privind organizarea pe baze federative a satelor. Se cunoştea puţin despre
sistemul american, iar toate statele europene aveau credinţa de nestrămutat că
puterea economică, politică, militară nu se putea menţine decât legată de a guvernare. cPntralizatii. Franţa fiind un exemplu concludent pentru ce'l mai se\·eră centralizare a puterii în stat precum şi a legislaturii.
Cele mai semnificative idei federaliste din planul lui Palacky sunt cea a prevederii ca principiu al organizării imperiului, organizarea în grupe naţionale precum
şi ca a divizării responsabilităţii acestor grupe, prin miniştri provinciali şi imperiali. Dar această împărţire De grupuri determină şi unele dificultăti în înţelegerea
ideilor lui Palacky. Faptul că există 10 sedii ale guvernărilor provinciale determină
să nu fie clar dacă Palacky plănuia miniştri provinciali pentru fiecare ţară a Coroanei sau pentru cele 4 grupări naţionale şi cum se comportau cele 10 parlamente
provinciale faţă de grupele naţionale7 .
In proiectul său de constituţie Palacky preconiza împărţirea teritorială a imperiului în B entităţi, pe baza principiului de egalitate în drepturi politice:
1. Austria germană (părţile germane ale Austriei precum şi ale Boemiei);
2. Austria cehă (părţile cehe ale Boemiei, Moraviei, Sileziei precum şi Slovacia ungară);

3. Austria poloneză (Galiţia, Cracovia, Bucovina, Rutenia);
4. Austria ilirică (părţile slovene din tStiria. Carintia, Craina
5. Austria italiană· (Tirol, Lombardia, Veneţia);
l'i Ţările slave de sud (Dalmaţia, Croaţia-Slovenia, Voivodina);
6
7

Ibidem, p. 227.
R. Wierer op. cit., p. 39.
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Î.

Austria

maghiară (părţile

maghiare din Ungaria

şi

Transilvania);

li. Ţările române (cu părţile române din Transilvania, Ungaria, Bucovina).

Este interesant că istoricul Palacky prevedea formarea unei entităţi naţionale
duble (polonezo-ucraineană) a două naţiuni, care ,se aflau în contradicţie. Deasemeni, autorul planului înlătură denumirea de „Ungaria", înlacuind-o cu cea de
„Austria maghiară", cea ce sublinia ideea abolirii dreptului istoric al statului maghiar.
Palacky a elaborat un al treilea plan federalist, după aprobarea constituţiei din
martieu, plan care se bazează pe egalitatea în drepturi ale naţionalităţilor. Conform
acestui ·proiect, guvernul central are în competenţa sa afacerile casei imperiale,
afacerile externe şi militare, precum şi finanţele, comerţul, mijloacele de comunicaţie, celelalte probleme intrând în competenţa ţărilor. Ţările sunt delimitate în
funcţie de graniţele naţionale iar fiecare ţară are un parlament provincial şi o
Cwte superioară de justiţe.
Planul de federalizare elaborat de Palacky a avut un ecou deosebit in epocă
şi nu numai, chiar şi Aurel C. Popovici, preluâjnd unele elemente din el.
Mult mai conservator decât planul lui Palacky, este proiectul de federalizare
a lui Og. Ostrozinsky, sub tiltul „Program zur Konstituirung des osterreichischen
Kaiserstaz.tes nach dem Prinzipe der konstituionellen Freiheit und der nationalen
Gleichberechtigung" care a fost inclus într-o culegere de documente privitoare
la Revoluţia de la 1·848, din Croaţia9.
Ostrozinski porneşte de la necesitatea egalităţii în drepturi ca bazăa noii
constituţii de ·stat, egalitate ce se referă la cetăţeni, religie şi naţionalitate. Prin introducerea formei constituţionale de guvernare se urmăreşte emanciparea individului şi cetăţeanului pentru că poţi fi un cetăţean liber, din punct de vedere politic,
dar poţi fi foarte limitat în relaţie cu libertatea de conştiinţă a naţionalităţii. Nu se
poate dispara libertatea politică de cea naţională, iar naţionalitate oprimată nu
pote fi mulţumi.tă cu cea mai bună constituţie dacă este condamnată la subjugare .
.Subjugarea împiedică, in opinia lui Ostrozinski, dezvoltarea individualităţii poporului respectiv pentru că este obligat să urmeze un curent cultural străin.
Referindu-se la cazul concret al Austriei, autorul susţine că în Austria pe
lângă aristocraţia personală şi de castă, domină biserica, aristocraţia naţională a
elementelor germane, maghiare, italiene. Ostrozinski afirmă că statele şi naţiona
lităţile necesită garanţii pentru dezvoltarea lor în cadrul ideii statului unitar austriac, iar elementele naţionale trebuie să fie individualităţi potenţate, care să fie
recunoscute pe baza constituţiei, ca persoane naţionale de ordin superior. Pentru P
justifica ideile sale, omul politic croat dă cifre, susţinând că în complexul statal
austriac există Î grupe compacte de naţiuni şi distinge 3 categorii de slavi, incluzându-i pe polonezi şi ucrainieni, într-una singură:
I. germană - 8 mil. locuitori;
2. cehi, moravi, silezieni, slovaci - 6.500.000 locuitori;
3. maghiară - 5.200.000 locuitori;
4. slavi sudici (sârbi, croaţi, sloveni) - 4.200.000 locuitori;
5. polonezi, ruşi - 5.500.000 locuitori;
6. românii - 3 mii. locuitori;
Î. italieni 2.600.000 locuitori; aşadar un total de 35 mii. locuitori.
Pentru asigurarea unui climat politic stabil este necesar ca imperiul să fie Ol'ganizat conform principiului naţional şi nu a dreptului istoric; majoritatea naţiunii
respective trebuie să hotărască în stabilirea apartenenţei la o ţară sau alta, respectiv
extinderea ei. Prin urmare aceste state care formează imperiul trebuie împărţite
politic, luând în considerare şi enclavele mai mici, fără ca minorităţile să piardă
participarea la administraţia comunei, sectorului sau judeţului. Ostrozinski se opreşte
insă aici, nemenţionând nimic în legătură cu minorităţile, respectiv, protecţia lor.
B
9

Ibidem, p. 40.

Og. Ostrozinski, Programm zur Konstituirung des oste1Telchischen Kalserstaates nach dem Prinzipe der konstituttonellen Fretheit und der nationalen Gletcltgerechtigung în Aktenstucke zur Geschichte des kroatisch-slavontschen Landtagcs
und der nationalen Bewegung vom Jahre 1848, Herausgegeben von Stephan Pejacovic, Viena, 1861.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

PROIECTE DE FEDERAUZARE

IN IMPERIUL HABSBURGIC

223

Planul propriu-zis al lui Ostrozinski pe care-l numeşte conform limbajului
de la 1848 „program", est_e introdus de un moto semnificativ - „în necesariis unitas, in dubiis libertas, m omnibus chantasl 0 ", citat care aparţine lui
Sfântul Augustin. Proiectul de federalizare cuprinde patru părţi: scopul statului,
principiul, forma lui şi conducerea puterilor. In planurile federaliştilor sunt interesante de observat, noţiunile utilizate de către aut.ori pentru a desemna corpul statal
care urmează să cuprindă statele componente. Ostrozinski vorbeşte în acest context
de un „Staatenverband" adică „asociaţie de state" şi nu „Staatenbund" sau „Union",
ceea ce implică o deosebire de nuanţă.
Acest stat care include naţiunile enumerate mai sus trebuie reîmpărţit politic
în funcţie de harta etnografică, iar această problemă trebuie dezbătută în cadrul
viitorului congres naţional. Scopul suprem al statului este în opinia lui Ostrozinski,
asigurarea securităţii in interior şi exterior, dezvoltarea spirituală a naţiunilor, garanţia libertăţii tuturor naţiunilor din stat, toate acestea urmărind scopul final:
umanitatea. Umanitatea se află în opinia autorului la antipodul subjugării popoarelor, iar pentru a respecta acest scop suprem este necesară asigurarea egalităţii
tuturor naţionalităţilor în relaţie cu jurisdicţia şi dezvoltarea naţională, egalitatea
tuturor cetăţenilor în relaţie cu drepturile care decurg din legi precum şi împăr
ţirea praporţională a tuturor sarcinilor în raporturile dintre naţiune şi cetăţeni.
Ostrozinski susţine că forma de stat care poate asigura aceste deziderate este
monarhia constituţională ereditară reprezentată de împăratul Austriei, din Casa
de Habsburg-Lotaringia cu dreptul de succesiune, ce decurge din Pragmatica Sanctiune.
·
Autorul planului distinge două puteri în stat, cea legislativă şi cea executivă,
fără s-o menţioneze in mod expres pe cea judecătorească. Fiecare dintre aceste
puteri cuprinde la rândul ei două cGmponente, centrală şi naţională.
Puterea legislativă centrală exercitată de „Congresul naţional" este formată din
reprezentanţii aleşi ai fiecărei naţiuni. Acest organ al legislaturii statale se constituie desigur pe baza egalităţii naţionale, în vederea dezbaterii privind împărţirea
teritorială, având şi calitatea unei adunări constituante. Competenţa Congresului Naţional constă deasemeni în controlul politicii cancelaruluL
Parlamentul central este format din reprezentanţii aleşi ai parlamentelor naţio
nale, in proporţia de 1 /100.000 locuitori, din rândurile moşierimii, industriaşilor şi
inteligenţei. Orl!.an al legislatei imperiale, pe baza egalităţii cetăţenilor, parlamentul elaborează legi generale referitoare la afaceri externe, finanţe, comerţ, în acord
cu legile constituţionale promulgate de Congresul naţional. Acest parlament trebuie
~ fie format din două camere, cea de-a doua fiind Senatul imperial (în locul Camerei pairilor), care include membri numiţi pe viaţă de către împărat, dintre înalţi
demnitari, din viaţa civilă şi bisericească, moşieri, industriaşi şi reprezentanţi ai
Revoluţiei

inteligenţei.

Parlamentele naţionale, organele legislaturii interioare se constituie în funcţie de numărul populaţiei fiecărui stat, circa 1 deputat;20.000 locuitori, având în
ce1mpetenţă, probleme care nu intră în componenţa Congresului naţional şi a Parlamentului imperial. Sunt corpuri legiuitoare independente iar împăratul trebuie să
sancţioneze hotărârilell, punct la care Ostrozinski se contrazice. Autorul menţio
nează şi data la care să se întrunească parlamentele naţionale, şi anume concomitent, în prima luni a lui februarie din fiecare an.
Congresul naţional se întruneşte după întrunirea parlamentelor naţionale, deoarece este format din deputaţii aleşi, din parlamentele naţionale, aşadar se constituie din membrii parlamentului imperial. Cele două instituţii: Congresul naţional
şi parlamentul işi au sediul în localitatea de reşedinţă a împăratului iar parlamentele naţionale, în ţările proprii, în oraşele de reşedinţă a şefilor de stat.
Limba în care se desfăşoară dezbaterile este cea stăpânită de majoritatea participanţilor la ele, dar protocoalele trebuie elaborate în toate limbile imperiului.
Puterea executivă centrală este reprezentată de guvernul imperial, format dintr-un prim-ministru, ministrul Casei imperiale, ministrul de externe, de război, de
finanţe şi comerţ, ultimul fiind reprezentantul intereselor comerciale ale imperiului.
Jo
11

Ibidem, p. 13.
Ibidem, p. 14,
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Cel care conduce executivul este Cancelarul imperial, cu prerogaMve foarte largi,
care-şi exercită atribuţiile in domeniul legislaţiei şi a administraţiei interne a ţă
rilor, având o cancelarie Ja sediul guvernării centrale. Cancelarul este responsabil
pentru ordinele sale către Congresul naţional şi parlamente, fiind veriga de legă
tură dintre conducerea centrală şi guvernările naţionale. Faţă de parlamentele naţionale, cancelaru! incorporează competenţele ministrului de interne, a justiţiei, cultelor şi a culturii, având inclusiv calitatea de consilier al guvernului imperia1l în
problemele importante ale imperiului. El e-0ntrasemnează toate legile şi hotărârile
imperiale. Fiecare cancelar (pentru fiecare ţară) are calitatea de consilier al miniştrilor, iar miniştri imperiali participă la consiliile miniştrilor statelor dacă interesul statului necesită aceasta.
Puterea executivă naţională este reprezentată de şeful de stat cu prerogative
in domeniul legislaturii naţionale, statale, în relaţie cu guvernul imperial, cancelaru! şi consiliile numite de împăraţi. La conducerea fiecărui judeţ, unitate administrativă mat mică. se află şefi politici, numiţi de şefii de stat iar la conducerea
oraşelor se afla primarii aleşi de împărat.
JU5tiţia separată de administraţie îşi exercită atribuţiile prin intermediul tribunalelor, de stat, sectoare, judeţe, precum şi a ·Curţilor de apel şi casaţie.
Limba naţională a fiecărui grup naţional este limba oficială, a învăţământului,
autor'ităţi!or iar ministerul imperial şi cancelariile comunică cu autorităţile ţărilor
în Jimba naţională respectivă Organele centrale comunică intre ele, cu împăratul
şi autorităţile diferitelor ţări în limba germană.
La finalul programului, Ostrozinski presupune că dacă „s-ar materializa aceste
principii intr-un sistem confederativ european, ar fi asigurată pacea lumii iar omenirea ar tace paşi uriaşi spre umanitate"l~. Ostrozinski susţine că noul stat ar fi un
sistem organic, dezvoltat din factori viabili şi face un apel în numele dreptăţii şi
umanităţii tuturor popoarelor din Austria şi mai ales a acelora care au luptat la
Revoluţia de la 1848, să nu uite cel mai înalt scop al umanităţii şi anume spiritul
creştinităţii.

Proiectul de federalizare elaborat de Ostrozinski este orientat federativ, mai
ales prin principiul participării statelor Coroanei la realizarea voinţei naţionale atât
1n domeniul 'legislativ cât şi în cel al guvernării.

Instaurarea dualismului austro-ungar la 1867 a dUs la o acutizare a
din imperiu dar şi la o preocupare mai intensă din
partea multor oameni politici şi istorici, privind organizarea pe ba~ federative a imperi'Uilui.
Inceputlul secolului al XX-lea s-a confruntat ou o adevărată penurie
de planuri federalist.e. După 1899 se afirmă printr-<> serie de scrisori, sub
pseudonimul Springer, viitorul preşedinte al Republicii Austria, Karl Renner, care îşi imagina AIUSJtria, ca pe un model al viitoarei sociletăţi sodaliiSte, afirmând că statul naţional este o idee depăşi!tă şi de aceea justificările de exemplu ale Austriei nu-i sunt întemeiate. Planul lui Springer
pleca de la ideea că principiul naţiJonal este cel mai înalt principiu patetic,
şi preconiza formarea unui stat bidimensional iru entităţi zonale diferite 13.
mişcărilor naţionale

Statul supranaţional se ocupă de aspectele militare, diplomatice, economice şi
sociale iar naţiunea organizată asemănător statului preia administrarea domeniului
cultural şi naţional. Se constituie aşadar opt guvernări naţionale: 1. germană; 2.
cehă; 3. poloneză; 4. ucraineană; 5. slovenă; 6. sârbo-croată; 7. italiană; 8. română;
Administraţia de stat este la rândul ei formată din opt gubernii: 1. Lemberg
(Galiţia răsăriteană, Bucovina); 2. Cracovia (Galiţia apuseană); 3. Briinn (MoraviaSilezia); 4. Praga (Boemia); 5. Viena (Austria Superioară şi Inferiaară, Sa!zburg,
ll Ibidem, p. 18.
1 • K. Renner, Selbstbestimmungsrecht, Viena, 1918, p. 146.
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Stiria, Carintia) 6. Innsbruck (Tirol, Vorarlberg) 7. Triest (Zona de Coastă, Craina)
8. Zara (Dalmaţia).
Câte două gubernii formează un teritoriu: 1. Lemberg în Ţara Carpaţilor (Galiţia, Bucovina); 2. Praga în Zona sudetă (Boemia, Moravia, Silezia); 3. Viena in
Zona Alpilor (Gubernia Viena şi Innsbruck); 4. Triest în Zona Karst (Zona de
coastă, Craina şi Dalmaţia)1 4 •

In fruntea administrării Austriei se află un cabinet federal sub conducerea Cancelarului federaJ, cu .atribuţii militare, financiare, economice
si sociale. Aceasta organizare se bazează pe autoadministrare liberă a
teritoriilor şi entităţilor administrative, pe o autonomie personală.
-Istori~ul Richard Charmatz preconiza împărţirea imperiului habsburgic în patrusprezece state: 1. Austria de Jos şi partea germană a Moraviei de Sus cu o
populaţie vorbitoare de limba germană; 2. Austria de Sus şi Salzbug, de limba
~ermană; 3. Tirolul german şi Vorarlberg, de limba germană; 4. Stiria germană şi
Carintia germană, de limba germană; 5. Stiria slovenă, Carintia, Craina şi Coasta
~lovenă. de limba slovenă; 6. Tirolul italian, de limbă italiană; 7. Triest cu malul
italian al mării, de limba italiană; 8. Malul croat al mării, de limba croată; 9. Boemia germană, Silezia germană şi Moravia germană (nord), de limbă germană; 10.
Boemia cehă, de limbă cehă; 11. Maravia şi Silezia, cehe, de limbă naţională cehă;
12. Galiţia şi Silezia poloneze, cu limba naţională poloneză; 13. ©aliţia ruteană, de
limbă ruteană; 14. Bucovina cu limbi mixte: germana, ruteană şi română;
Dalmaţia era inclusă Coroanei maghiare.
Guvernul central are în atribuţiile sale: dreptul de stat, poşta, mijloacele de comunicaţie, protecţia muncii, etaloanele de măsură, dreptul civil şi comercial, dreptul
\'eterînar şi cel de asociere. In provincii se practică autoadministraţia.
Planul de federalizare a Imperiului habsburgic elaborat de către Aurel C. Papovici, reprezintă unul dintre cele mai complete proiecte realizate. Ideile federaliste le regăsim, ca pe un laitmotiv, In toate scrierile lui PopoVici, „Replica", „Chestiunea natalităţilor", ,,Naţionalism şi democraţie", dar ele şi-au găsit cea mai înaltă
expresie in „Stat şi naţiune". Statele Unite ale Austriei Mari", carte ce poartă numele mişcării, pe care Popovici a susţinut-o.

Mişcarea pentru o Austrie Mare a fost mrut o orientare psihologică
'in politica austriacă decât un program teoretic precis 15. Adepţii Austriei
Mari au adus o contr~buţie teoretică importantă 1a problema austriacă a
naţionali,tJăţilor deşi nid unul nu putea afirma că reprezenta ideea sal\.l miş
carea exclusiv, sau în~o calitate oficială oarecare.

„Die Vereinigten Staaten von Grossosterreich" apărea la Leipzig în anul 1906,
cuprinzând şi o hartă cu graniţele „Austriei Mari".
Prima parte a cărţii intitulată „Situaţia pe anul ·1867" analizează efectele dualismului vorbind de o „maghiaracraţie", de o „bastilie a naţionalităţilor" creată de
către Ungaria, de către politica de maghiarizare forţatăl6. A doua parte a cărţii
c.onţine planul de federalizare a Imperiului habsburgic, fiind intitulat „Zidirea nouă
a Austriei Mari". ln mod sugestiv, A. C. PopoVici începe a doua parte a cărţii sale,

1„ R. Charmatz, Der Demokratisch-Nationale Bundesstaat Osterreich, Frankfurt
am Main, 1904.
1 ~ R. Kann; Das Nationalitiitenproblem der Habsburger Monarchie, Graz-Koln,
l!Jti4, n. 201.
Jb A. C. Popavîci, Stat şi naţiune. Statele Unite ale Austriei Mari, Bucureşti,

1939.
15 - i\cla Mvsei Porolissensis, voi. XX, 1996
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cea referitoare Ja !federalizarea Imperiului, cu un capitol intitulat „Esenţa principiului naţionalităţilor", în care defineşte naţionalitatea", şi în care motivează, din
punctul de vedere al naţiunii, necesitatea federalizării Austriei, susţinând ca o
delimitare a naţiunilor se face cu aj'utorul unei hărţi etnografice a monarhiei17.
Necesitatea federalizării monarhiei habsburgice este creionată, nu nu!Jlai din
punct de vedere naţional ci şi european. După ce avertizează asupra pericolului
salvării, Popovici afirmă că Austria Mare este o necesitate politică, subscriind pă
rerii ge·neralulUi Fadejev: „Dacă Austria n-ar exista, ar trebui creată; o alianţă
(frumoasă alianţă) a popoarelor dunărene sub o stăpânire unică este indispensabilă pentru Europa, ca un zăgaz împotriva Răsăritului", înţelegându-se prin Ră
sărit, Rusia, precum şi împotriva expansiunii germane. Acest pericol al slavizării
persistă atâta timp, cât slaVlii „n-au obţinut încă independenţa lor politică ori egalitatea în drepturi politice, iar ura lor .împotriva germanilor din Imperiul german
va adormi în momentul, în care nu vor mai avea de ce să se urască cu germanii
şi austriecii, pe concurenţii lor privilegiaţi"l 8 . O delimitare a naţiunilor ar consolida conştiinţa indJvidualităţii cehilor, rutenilor, slovacilor etc„ nemaitinzând spre
o mişcare panslavistş şi totodată ar micşora raportul numeric al slavilor prin absorbirea „insulelor" cehoslovace, rutene şi sârbe din mijlocul altor naţionalităţi. Popovici prezintă în vederea motivării punctului său de vedere din perspectiva numerică, cum ar arăta configuraţia etnică a Austriei Mari precum şi reprezentarea în
parlamentul central al acestora:

Popoare neslave
- germani

9 mii.

maghiari (împreuni!. cu enclave)
români

(împreună

9 mii.

cu enclave)

4 mii.

italieni
naţiuni

1 mil.

I

neslave

23 mil. locuitori

Popoare slave
ceho-slovacii

I croato-sârbi

8 mil.
(fără

Bosnia)

3 1/2 mii.

polonezi

3 1/2 mii.

ruteni

4 mil.

sloveni

l mii.

Total slavi

30 mii. locuitori

ii
lH

vezi capitolul referitor la stat şi
A. C. Popovici, op .cit., p. 267.

naţiune.
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NumAr de voturi
germană

Austria

7

Ungaria

7

Transilvwiia

4

Boemia germanu

2

Moravia

1

germană

Tirol

1

Triest

1

Ţara

1

secuilor

Popoare ncslave (total)

24

Slavi

I

Doemia
Galiţia

5

apuseanu

Galiţia răsăriteană

3

Croaţia

3

'fara slovacilor

2

Ucraina

2

Voivodina

1

Slavi (total)

18

Popovici subliniază că în acest fel ar fi înlăturat pericolul slavizăriil9.
In ceea ce priveşte necesitatea federalizării monarhiei habsburgice, Aurel c.
Popovic compară în mod sugestiv monarhia cu o casă mare, clădită din timpurile
feudale, in care nu sunt apartamente moderne, separate pentru familii, ci mai
multe săli, r)rea mari pentru o singură familie". ln aceste săli de proporţii nepotrivite, familiile noastre naţionale sunt silite să trăiască în comun, câte două, câte
trei şi chiar mai multe la un loc. Aceste familii se plâng de pierderea posesiunii lor
familiale"2U. Din această cauză se nasc conflicte naţionale, iar o primă condiţie pentru
evitarea acestora este „delimitarea naţionalităţilor după marile lor hotare etnograJice". Delimtarea etnică trebuie să urmărească formarea unor state naţionale omo19
211

Ibidem, p. 265-266.
Ibidem, p. 221.
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gene în cadrul imperiului şi de aceea această delimitare poate să ţină seama numai
de naţionalităţile care se află în mase compacte, existând posibilitatea „înghiţirii"
insulelor etnice, care cu timpul vor fi asimilate. Aici autorul exemplifică cu oraşele
Budapesta, care· iniţial a fost un oraş german, Praga, Moravska, Ostrova, Kromericze etc. Această omogenizare va contribui la consolidarea imperiului, insulele etnice nefiind un pericol pentru soluţionarea problemei naţionale.
Aurel c. Popovici vede în sistemul federativ şi delimitarea naţiunilor după
propriile lor teritarii, două principii esenţiale pentru a pune capăt descompunerii
dualiste precum şi luptei naţionale. Naţiunile trebuie lăsate să se emancipeze pe
propriul lor teritoriu, ele revendicând dreptul lor constituţional nu în afara sferei
de autoritate a imperiului, ci în cadrul lui. După expresia lui Tennyson statul
naţional ar trebui să fie ,,daughter in her mother's house, a mistress in her own"
adică „o fiică !n casa mamei sale, o stăpână în propria ei casă"21. Luând ca bază
teritoriul ocupat de fiecare naţiune în parte, Aurel C. Papovici preconizează urmă
toarele ,,ţinuturi etnice", părţi componente ale Imperiului habsburgic: 1. Austria
germană \Austria inferioară germană cu ţinutul german de la graniţa maghiară apuseană, împreună cu ţinutul german din sud-estul Boemiei şi al Moraviei de sud);
2. Boemia germană - partea de nord-vest a Boemiei împreună cu ţinutul Tratenau;
3. Moravia germană (Silezia) care să cuprindă aproximativ întreaga Silezie germană cu ţinuturile germane din Moravia şi Boemia, împreună cu regiunea Schonhengst. In acest ţinut se află şi câteva mici insule cehe dintre care una este mai
mare şi se întinde de la Zottkittl până la Aussee; 4. Boemia; 5. Galiţia apuseană complet locuită de polonezi; G. Galiţia răsăriteană - partea ruteană a ţării împreună cu comitatele rutene din Ungaria şi Bucovina; 7. Transilvania cu toate regiunile locuite de românii din Ungaria şi România2'2; Croaţia împreună cu Dalmaţia,
Istria croată, Fiume şi insula Nur: 9. Ucraina înglobbând toate aşezările slovace:
10. Slovacia; 11. Voivodina sârbească; 12. Ungaria - ţinutul maghiar. 13. Ţara secuilor - teritoriile maghiare din următoarele trei comitate ardelene: Trei-Scaune,
Ciuc, Udvarhely, şi teritoriile maghiare învecinate din Mureş-Turda; 14. Tirol: 15.
Triest împreună cu Gorzul italian şi Istria italiană păstrau situaţia lor din timµul
respectiv2:J.
Aurel C. Popovici preconizează formarea a cincisprezece entităţi. neµropunând
spre deosebire de Palacky, constituirea unui stat al cehilor, ci postulând au_tonomia
jor. Dea5emeni. G«liţia răsăriteană şi Lutenia carpatică sunt unificate. în pofida
dispreţului lui Aurel C. Popavici faţă de revendicările teritoriale maghiare, el acordă
Ungariei un teritoriu mai mare decât i-a fost acordat, în urma Tratatului de la
Trianon. Toate cele cincisprezece ţări urmează să fie individualităţi, autorul relevând că rămân însă „resturi etnice" în Boemia, Ungaria, Transilvania precum şi în
ţinuturile sârbeşti, fiind necesare măsuri pentru
a împiedka desnaţionalizarea
lorl'. Exemplificând cu saşii din Ardeal, care suferă persecuţii politice din partea
maghiarilor, cu şvabii din Bacska, marele gânditor bănăţean propune următoarele
măsuri, in acest scop:
1. drepturile prevăzute în legea maghiară referitoare la naţionalităţi, de la 1868. dar
n-au fost respectate de către guvernele maghiare, va trebui să fie extinse şi garar1'ate
2. Întn.icât sunt .,asociaţiuni naţionale" trebuie să li se acorde o autonomie naţio
nală, o reprezentare naţională, proporţională în dieta respectivă.
Aceleaşi drepturi ar puţea fj acordate şi insulelor germane: Praga, Iglan, 01mii.tz dir. Boemia, populaţiei evreieşti din imperiu. Autonomia acordată diferitelor
R. Wierer, op. cit. p. 38.
indică şi punctele de graniţă ale teritoriilor româneşti, cu maghiarii
şi rutenii. Ele ar fi: Moldova Veche (la Dunărea de Jos), Biserica Albă, Nico!itz,
Dolova, Sf. Mihai Român, Salonta, Oradea Mare, Er. Sizt, Miklos, Zadani, Apaţa de
Sus, Petrava, Leoidina, Lutoviţa, Cârlibaba, Moldoviţa, Frumoasa, Frasin, Mega,
Cuciur Mare, Poienile.
io Aici autorul se contrazice întrucât la pagina 228 a Statelor Unite ale Austriei Mari, afirmă că absorbirea „insulelor" etnice nu va fi decât o chestiune
de timp.
u Votul universal pentru camera deputaţilor era preconizat şi în planul de
federalizare a lui Rudolf Springer.
21
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state naţionale, trebuie să fie în asemenea măsură, încât aceste state să semene cu
cele orientale şi balcanice care sunt independente. Capitolul al VI-lea al ,,Statelor
Unite ale Austriei Mari" este dedicat în întregime organizării teritoriului Marii Austrii precum şi constituţiei ei. Cele cincisprezece state formează un stat federal sub
sceptrul lui Francisc Iosif I, fiecare cetăţean al unui stat naţional, fiind în acelaşi
timp şi cetăţean austriac. In continuare, gânditorul politic stabileşte competenţa
imperiului în următoarele chestiuni:
1. Lista civilă a Coroanei.
2. Politica externă
3. Armata şi marina incluzând recrutarea, legiferarea modului de îndeplinire a
serviciului militar, dispoziţii privind repartizarea şi întreţinerea trupelor.
4. Legislaţia vamală.
5. Legislaţia şi administraţia mijloacelor de comunicaţie.
6. Dispoziţii privind cetăţenia şi domiciliul.
8. Dreptul maritim, comercial Ş_i cambial.
9. Paşapoarte, controlul străinilor, poliţia sanitară şi veterinară.
10. Fixarea monedei şi cursului.
11. Sistemul de măsuri şi greutăţi.
12. Marcarea, protecţia mărcilor, brevetele de investiţii.
13. Jurisdicţia privitoare la litigii.
14. Administrarea Bosniei şi Herzegovinei,
15. Finanţele.
Popovici încredinţează puterea legislativă a imperiului, împăratului şi unui
parlament bicameral format din Camera deputaţilor şi Senat. Camera deputaţilor
se compune din deputaţii aleşi prin vot universal, direct şi secret. Senatul însă,
este compus din membri având acest drept din naştere şi anume principii Casei
domnitoare ajunşi la majorat, membrii de drept fiind: arhiepiscopul şi episcopii
tuturor confesiunilor, rectorii universităţilor, preşedinţii Academiei de ştiinţă precum şi preşedinţii Camerelor de comerţ şi a celor de meserii din capitalele ţărilor.
Senatul cuprinde şi membri aleşi din fiecare stat de către asociaţiile medicilor, avocaţilor, inginerilor, arhitecţilor, directorilor de vamă, agricultorilor, învăţătorilor şi
prQfesorilor secundare, ale funcţionarilor precum şi organizaţiile presei, acestea trimiţând câte un reprezentant pentru cinci ani. rfotodată, împăratul are dreptul de a
numi senatori pe viaţă, bărbaţi cu merite mari faţă de stat, biserică sau în domeniul ştiinţei, ai;tei, marinei, comerţului şi industriei sau al armatei.
In ceea ce priveşte puterea executivă, este exercitată de către împărat şi guvern. Guvernul are în frunte pe cancelar şi este format din reprezentanţii statelor
naţionale, în următoarea proporţie de voturi:

Austria germană
Ungaria
Boemi a
-Transilvania
-Croafia
-Galiţia

apuseană
---·

- - - --

-

Galiţia răsăriteană

Bo~mia germanii
Slovacia
_Moravia germană
l:'craina
Voivodina
Tirolul
Triest
Ţara secuilor
Total

7
7
5
4
3
3
:i
2
2
1
I

1
1

1
1
42 vuturi
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In cadrul guvernelor se înfiinţează comitete cu atribuţii în afaceri interne,
a.faceri externe armata şi marina, finanţele, administraţia Bc>sniei şi Herzegovinei.
Jn fiecare comltet trebuie să fie reprezentate cel puţin trei state naţionale, iar fiecare stat are un singur vot. In ceea ce priveşte şeful puterii executive, fmpăratal,
are dreptul să numească şi să destituie preşedintele guvernului imperial, să numească, după propunerea preşedintelui guvernului, funcţionarii. Deasemeni, el numeşte guvernele diferitelor state naţionale precum şi funcţionarii lor superiori, decernează titluri, decoraţii şi ordinele statului. Îm;ăratul este C'Omandantul suprem
al forţe~or armate, încheie tratate, are dreptul ăs declare război şi să încheie pace,
acreditează şi primeşte ambasadori. .lnsă tratatele comerciale sunt valabile numai
după aprobarea parlamentului. Dreptul de a bate monedă precum şi promulgarea
legilor se va face în numele împăratului, fiind necesare aprobarea corpurilor legiuitoare şi semnătura cancelarului (sau a preşedintelui guvernulni federal), respectiv a
guvernatorului. Impăratul convoacă, deschide, proroagă şi închide Camera deputaţilor şi Senatul cele două corpuri legiuitoare. Legătura dintre împărat respectiv
guvern şi parlament o face cancelarul imperial, care prezintă în faţa Camerei deputaţilor şi Senatului, propunerile şi hotărârile guvernului imperial, iar ordinele şi
dispoziţiile împăratului, date în numele imperiului trebYie contrasemnate de cancelar, pentr uaf i valabile, el asumându-şi întreaga responsabilitate.
Puterea juridică este exercitată de către un tribunal imperial care decide în
diferite litigii intre statele naţionale, intre acestea şi ~mperiu, reclamaţii asupra
funcţionarilor imperiali, înaltă trădare împotriva siguranţei imperiului, crime şi delicte împotriva dreptului internaţional, abuzurile presei prin ataca.rea Familiei imperiale. Toate chestiunile care nu intră în mod expres în atribuţiile i.mperiuluiintră
in competenţa statelor naţionale in care se înfiinţează cAte un parlament, un guvern şi o putere judecătorească. Guvernatorii imperiali, numiţi de către împărat
pentru fiecare stat in parte trebuie să fie cetăţeni ai statului respectiv. Dacă împăratul numeşte pe me111brii guvernelor naţionale, statele au dreptul de a promulga
propria lor constituţie, care pentru a fi pusă în practică trebuie să fie aprobată şi
garantată de către puterea imperială. Statele naţionale n-au dreptul să încheie vreo
alianţă sau trat.ate politice intre ele. Fiecare stat hatărăşte care va fi limba naţionâlă, însă limba mijlocitoare, internaţională a imperiului va fi germana. De
aceea fiecare funcţionar federal trebuţe ~ cunoască limba germană deoarece legile,
decretele, publicaţiile autorităţilor vor fi date publicităţii exclusiv în limba germană,
însă pe bancnote şi monede trebuie să fle întrebuinţate toate limbile oficiale nle
statelor componentel'l. Prin urmare limba germană devine limba oficială a tuturor
autarităţilor imperiale de la Viena, limba guvernului federal, a parlamentului, a armatei şi marinei. In parlamentele naţionale, membri se pot exprima ln propria lor
limbă.

Câpitala şi oraşul de reşedinţă a imperiului va fi Viena.
Popovici postulează in cartea sa, fundamentele unui stat federal, pe baza egalităţii in drepturi a cetăţenilor şi statelor sale componente, susţinând şi necesitatea
protejări enclavelor ·etnice din diferitele state naţionale Totodată, autorul acordll
mari prerogative împăratului. care-şi manifestă jurisdicţia şi în statele naţionale
(numeşte pe membrii guvernului) deşi acestea sunt autonome.
Popovici este conştient că această reformă constitutională nu va fi niciodată
votată de către parlament, având însă convingerea fermă că ordinea universalA se
bazează pe autolimitare, o condiţie esenţială a vieţii, fiind îngrădirea voinţei.
Popovici expune şi obiecţiile antifederaliştilor, contrazicându-le cu argumente
veridice. O primă obiecţie ar fi că federalizarea ar duce la dizolvarea monarhiei şi
la fărâmiţarea ei în state mici. A. C Popovici consideră câ federalizarea n-ar crea
state în stat argumentând că monarhia n-a fost niciodată un stat naţional, că a fost
şi trebuie să formeze o ligă a naţiunilor şi că dorinţa fiecărui st.at, care revendică
autonomia este întemeiată din punct de vedere al dreptului şi al me1ralei. Impotriva
obiecţiei o reorganizare a monarhiei pe baze federative ar duce la periclitarea poziţiei de mare putere, Popovlci susţine că puterea imperială depinde de unitatea
realizată în conducerea politicii externe, a armatei sale, de starea de mulţumire şi
spiritul de jertfă al populaţiei. Doar Franţa sever centralizată a fost înfrântă pe
:!:>

A. C. Popovici op. cit., p. 285.
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câmpul de luptă de către Germania federală, respectiv Spania centralizată, de către
S.U.A. Autorul susţine că nu poate fi vorba ca naţiunile să nu fie destul de mature
pentru autonomie, ele având un nivel de cultură ridicat, intelectualitatea lor dezvoltându-se pretutindeni, un progres real, existând numai în cazul acordării libertăţii de dezvoltare.
La argumentul că federalizarea ar imprima imperiului un caracter slav, gânditorul român aduce contraargumente veridice, expunând şi o proporţionalitate numerică:ru. A. C. Popovici relevă nemulţumirea Croaţiei deşi este autonomă şi aceasta
pentru că croaţii sunt obligaţi să folosească limba maghiară şi pentru că sunt consideraţi subordonaţi maghiarilor. Totodată este relevată nemulţumirea maghiarilor,
cehilor şi polonezilor faţă de federalizare susţinând că adversarii ei nu urmăresc
decât privilegii revoltătoare şi că reorganizarea pe baze federative, n-ar duce decât la o uşurare a cheltuielilor imperiului cu naţiunile sărace, întrucât acestea vor
trebu~ să se autogospodărească.
Popovici este convins de superioritate reorganizării federative argumentând că
ar duce la o soluţionare a problemei naţionale deoarece reorganizarea ar corespunde
năzuinţelor spre egalitatea în drepturi ale naţiunilor; constituirea unui mare imperiu viabil şi de lungă durată, din punctul de vedere al dreptului public, imposibilitatea progresului panslavismului, citând din Westerkampf „forma statului federal
permite, prin introducerea unităţii în treburile naţionale (comune) şi prin admiterea diversităţii, în chestiunile locale şi particulare, asemenea mari avantaje pentru
libertatea popoarelor încât, să poată µrevedea că aceasta formă se va extinde din
ce în ce mai mult spre lumea civilizată"27.

„Statele Unite ale Austriei Mari" a aV'tlt un puternic ecou, na numai
in r{indul românilor ci şi în rândul tuturor naţiunilor din monarhia habsburgică. Creştinii naţionali din Austria scriau în organul partidului lor la
4 martie 1906 „Nu ş.tim dacă conducătorii statului nostru vor avea
curajul să îndeplinească o iasetnenea reorganizare a Austriei Mari, dar
- tim c-o mân- m-rea- ar fi în stare s-o adeverească. O 1să găsească p11ternicul bărbat, pe care-l doreşte ţara? Este timpul să vină că altfel ai;
putea fi prea târziu" 28 . Socialistul Springer-Rener şi el autorul unui plan
de federalizare s-a pronunţat în mod fuvoraibil asupra cărţii, în volumel
său „Grundlagen und Entwicklungsziele de Osterreichisch-Ungarischen
Monarchie", în care se afirmă că „întrucât cartea a fost interzisă în Ungaria a contribuit la meritatiş ei răspândire. Austriecii care se 1tem că VOI.'
întâlni aici utopii, vor găsi atâta material istoric încât chiar şi numai prin
acestea, merită să .fie citită. Aşa un autor bine informat nu au ungurii
şi nici auştriecii germani, cea mai bună mănturie că naţiorualităţile din
Ufngaria nu sunt 'barbari neoultivaţi', cum dores să arate maghiarii".
Nicolae Iorga recunoştea meritul „Statelor Unite ale Austriei Mari,
precum şi informaţia bogată, care ar putea fi o bază pentru literatura
polemică 29 . -

Cartea lui Popovici s-·a bucurat de un ecou deosebit în rândurile oamenilor politici, bucurându-se de aprecierea deosebi·tă din partea prinţului moştenitor al Imperi'llhli habsburgic, Franz Ferdinand. Proiectul de
federalizare a Imperiului nu era uşor de îndeplinit. Existau adeziuni dar
Ibidem, p. 285.
" Al. Randa, Der Europăer des Banats in J. C. Drăgan, Aurel C. Popovici,
p. 79.
'" N. Iorga, O carte de .filosofie politică a unui român, în Semănătorul, an V,
20
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din partea maghiarilor, cehilor, polonezilor, obiecţii şi cu privire1a formarea mai mul:tor state pentru aceaeşi naţiune (trei germane,
două maghiare, două Hialiene). Renunţarea la &sternul ministerial în favoarea celui coleg~al în administraţia centrală era considerată o eroare30.
„Statele Unite ale Austriei Mari" este o carte impresionantă prin
fundamentarea sa teoretică şi prin idei.le sale progresiste, printre care
amintim pe cea a reprezerntării proporţional'e, bucurându-se de o bună
apreciere din partea prinţului moştenitor. Acesta îşi crease la Palatul Belvedere o mică cancelarie militară. Datorită exacerbării naţionalismelor,
în Impe:r;-iul ha:bsburgic se delimitează trei grupări, în funcţie de poziţia lor
faţă de maghiari: o grupare promaghiară, în jurul bătrânu1ui împărat
Francisc Iosif, una antimaghiară, în jurul arhiducelui Franz Ferdinand,
şi o grupare neutră de lângă arhiducele Kiarl.
In eeea ce priveşte propunerile de reformij, acestea erau numeroase
şi putem face distincţia înltre patru propuneri importante: federalismul
ţiirilor Coroanei, al cărui scop era de a reorganiza Imperiul pe baza individualităţilor istorice-politice, itrialismul, cu scopul formării unui imperiu
('cntraliza.t cu trei unităţi statale: Austria, Ungaria şi Slavia sudică, şi
Austria Mare reprezentată îndeosebi de Popovici31.
Franz Ferdinand ,a cărui cancelarie era frecventată de diferiţi reprezentanţi ai naţionalităţilor ca de pildă: Kristoffy Josef (ministrul maghiar de interne), Steinacker (sfătuitorul principal l!l lui Franz Ferdinand în problemele maghiare), Alexandru Vaida-Voevod, Iuliu Maniu,
Augustin Bunea, A. C. :Popovid, Miron Cristea, slovacul Mii.an Hodza etc.,
n-a avut un program finalizat de federalizare. Dacă in 1anii /90, prinţul
moşteni.tor SUJ.Sţinea un federialism al ţărilor Coroanei, între 1903-1909,
se pron'U!Ilţa în favoarea ideii trialiste, oa în cele din urmă să se încline
mai mult spre planurile lui A. C. Popovici.
Elemerutele de bază ale planuLui de reformă a prinţului moştenitor
constau în consolidarea pu1Jerii centrale prin organizarea federativă, îndepărtarea dominaţiei m?ghiare şi autonomia naţiunilor subjugate precum
şi impulsionarea elementului. german, ca element de legătură intre naţionali.tăţi.
S-au făcut mai muUe speC'Ulaţii referitoare la planurile de reformă
ale prinţului moştenitor. SlovOC'llll Hodza afinna că 1a veau loc negocieri în
secret între conducătoml naţional român Vaida-Voevod şi Franz Ferdinand privind o democratizare a ordinii maghiare, a comitatelor şi în
final pentru o federalizare a Ungarei. Hodza considera că era posibil ca
arhiducele să fj urmat federalismul propus de Popovici deşi nu există
nici un fel de mărturii penrtru aceasta32. In acest sens este semnific.ativ
de amintit un raport fără autorul menţionat, care se află în arhiva arhiducelui Franz Ferdinand de la Viena, privind o democratiziare a organişi obiecţii

::.J G. Franz, Erzherzog Franz Ferdinand und die Plăne zur Reform der Habsburger Monarchie, MUnchen, 1943, p. 41.
~ 1 H. Kann. Erzherzog Franz Ferdinand Studien, Viena, 1976, p. 45.

~ Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Viena, Nachlass Franz Ferdinand, V. Denkschriften und Broschilren. Unbekannte a-h.
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zării de stat maghiareJJ şi nu numai. Este prezentat modul în care ar
trebtli să se voteze, pornind de la cea mai inferioară treaptă a un:ităţilor
adminfo>trative şi anume comuna cu 1000-7000 locuitori. Acestea aleg 1
i:eprezentant la 100 locui tori în funcţie de confesiune. Aceşti reprezentanţi
ar forma „marele consiliu", care alege din rândurile sale câte un membru la 10, pentru Consiliul sectoJ'.'lllu:i. Diin rândrurle celorlalţi se alege
Consiliu comunal. Consiliile de sector al tuturor comunelor aleg din rândurile lor membrii Consiliului cercual şi anrume 1 membru din 5. Consiliile cercu.ale aleg din râjndurile lor câte 'llil reprezentant din 5 în parlamentul provincial iar 1 membru din 5 devine membru al Parlamentulmi
imperial. Astfel rutenii ar putea forma 11..1n regat, deasemeni polonezii, boemii (poate prin Anschlussul slovacilor), germanii cu maghiari şi apoi italienii (Triestru) "rămâne oraş liber dar cu un guvernator militar), apoi slovenii (ilirii), croaţii (cu Dalmaţia şi Boemia şi Părţi ale Ungariei) iar apoi
românii şi în sfârşit maghiarii. O Austrie împărţită ar exercita a9Upra
României, Serbiei, Bulgariei, Muntenegrului o asemenea prutere de atracţie că acestea s-ar hotărî de la sine să se unească cu imperiul şi a::.tfel ar
rezulta un imperiu de 70 mil. locuitori, ceea ce ar fi un model de pace.
Autorul acestui raport considera că pentru punerea în practică a celor
mai sus menţionate este necesară în Ungaria„ sistarea consitituţiei, a drepturilor stărilor, instituirea unui dictator în persoana unui general, efectuarea unui recensământ în funcţie de religie şi apartenenţa naţională şi
llU cunoştinţele de limbă. Formarea comunelor, alegerea reprezentanţilor
comunelor, formarea comitatelor şi alegerea membrilor parlamentelor
provinciale. Insă 12. acest srt.adiu în Ungari,a trebuie sistate drepturile stă
rilor în Ciisleithania, dreptul electoral activ exercitat de toţi bărbaţii care
au efectuat stagiul militar şi nu sunt militari activi.
Dealtfel, aversiunea lui Franz Ferdinaud faţă de _maghiari era foarte
bine con'-Dlaită datr şi invers. lntr-o scrisoare adresată _arhiducelui de către
Ekhert, daltlată la 14 octombrie 1907, Budapesta 33 este citat un reprezentant al aristocraţiei maghiare, baronul Banffy care afirma că în cazril
unei schimbări de tron, ţ.ara va ajunge într-o mare criză pentru ca „prinţul moştenitor ar avea intenţia de {l. inaugura o dominaţie absolutistă, că
va renunţa la reforma dualistă de stat şi o va înlocui cu trialismul sau
chiar „Austria Mare".
Linia de bază a planurilor lui Franz constau în dezvoltarea în continua~e a constuiuţiei dualiste şi transformarea ei în vederea ·unei orgaRizări fedeirative a imperiului cu putere centrelă consolidată, căderea
dominaţiei aristocraţiei maghiare prin introducerea dreptului elcetoral
general, deci prin unirea a două coroane şi naţio!l!alităţi şi formarea unei
Austrii mari, bazată pe doi piloni principali: o putere centrală consolidată
oaire constă într-o armată comună, :acmă economică 1unitară, reprezentare
externă comună şi autonomia teritorială a popoarelor egale în drepturi
politice din Monarhla ha·bsburgi:că34. Aitudinea arhiducelui faţă de soluţion~rea problemelor naţionale pe caze democratice şi constituţionale
1

1

~ Haus-, Hof; und Staatsarchiv, Viena, Nachlass Ferdinandm V. Denkschriften
und Broschliren.
J-i G. Franz, op. cit„ p. 98.
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un amestec ciudat de recunoaştere a pericolelor situaţiei politice, teama de stânga şi tendinţa de a menţine prerogartivele imperiale35.
Toate aceste planm de federalizare aiu avut o semn:iificaţie deosebită
conţinând elemente de noutate dar şi originali·tate la timpul lor, vizând
reorganizarea •Imperiu.Lui habsburgic pe noi ba?Je mai democratice. Primul Război mondial şi trataltele de pace, care i-a uurmat au răsturnat
însă toate previziunile şi toate aceste planmi. To~i unele dintre acestea
au militat pentru o Federaţie austriacă; în ideea că aceasta reprezintă un
pa,s spre împlinirea dezideratului final: o Buropă unită.
ALINA TESLARIU

FEDERAhlZATJON PBOJroTS IN THE HABSBURG EMPIRE
(Summary
~efore 1848 the union oi the Austrian rnanarchy, ot a very complicated struc_
tures, was very much alike a dualist type of. state. ~his evolution led to a debate
concerning the national organisational problem, as the Hungarian aristocracy tried
to impose in the other countries, governed nearly in an absolutist way, a national
Hungarian state.
This fact bnrught about the opposition of the other nationalities living in
Hungary (Romanian, Serbs, Slovaks, Gerrnans etc.). They would have liked to
change the supemationalised Hungarian state into a modern one, with nationalities
(peoples) equal in rights, like Romanians, Slovaks, Ruthenians and the Germans
outside Transylvania, and partially autonomous Serbs.
As a consequence, various federalization plans sprang up.
The present paper deals with some af these plans drawn up by nationalist
public figures like fr. Palacky (Czech), Og. Oszrozinsky (croatian), K. Renner (Austrian), R. Charmotz (Austrian), A. C. Popovici (Romanian); as well with the impact
of these plans on the governing politica! circles.

;s. R. Kann, Das Nattonalitiitenproblem der Habsburger Monarchie, @raz-KOln,
1964, p. 197.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

DOCUMENTE PRIVIND ACUVITATEA ,.ASTREI" IN SALAJ
(1865-1878)

Documentele cercetate de noi, fac parte din fondurile „ASTRA" ale
Arhivelor Statului Sibiu, în marea lor majoritate şi „Ioan Ardeleanu Senior" de ~ .Arhivele StaltJUiui Sălaj. Ele oferă date, asupra implicării sălă
j.enilor în activitatea Asociaţirunii Transilvane pentru Literatura Română
şi Cultura Poporului Român, din perioada primilor ani de existenţă. Eforturile erau concentrate în planurHe organizării, asi~ării mijloacelor materiale şi popufarizării numelui noii asociaţii, pentru a putea trece apoi,
la înfăptuirea scopurilor prevăzute în statute.
Primele documente referitoare la actfvitatea din zonă în sprijinul
Asociaţiunii datează din anii 1865-1869: listele întocmite de Comi·tetul
Central de la Sibiu ou membri din întreaga Transilvanie şi tabelele cu
membri, furnizate de către colectorii numiţi. In anul 1865 sânt consemnaţi primii membrii din Săl:aj, dar plătitori de taxe pentru anul 1862:
George Popp, Alexandru Pop, Ioan Pop, George F'ilep 1 (an~xa 1). ColEctori ai Asodaţiunii pentru Crasna şi Sălaj sânt menţionaţi Demetriu
Coroianu, vicarul Silvaniei din Şimleu Silvaniei şi George Filep, avocat
din Căuaş2 • La adunările generale anuale ale Asoci:aţiunii desfăşurate la
Cluj în an'11 18673 26, 27 augwt) şi Şomcuta Mare în 18694, la care. au
luat paa-te şi mulţi sălăjeni, s-au mai înscris încă 20 de membri. Pe categorii profesionale: protopopi, preoţi, avocaţi, proprietari, notari, fWlcţio
mari din mai multe localităţi: Şimleu Silvaniei (atunci centrul comitatului
Crasna), Almaş, Băseşti, Giar:telecu Şimleului, Giurtelecu Hododului, Bftrsău, Cuoou, Măerişte, San.tău, Sălsig, Supuru de Sus, Unimăt.
O altă categorie de documente, cererile pentru obţinerea de subsidii
adresate C.C. al Asociaţiunil, îi menţionează pe primii studenţi sălăjeni
stipendiaţi: Ioan Nichita în anii 18665 (anexa 2) şi 18676 (anexa 4), şi Andrei Cosma în anii 1866-18687 (anexele 3, 5, 6). Ambii urmau facultatea
de ştiinţe juridice a Universităţii din Pesta. Ioan Nichita în anul 1867 va renunţa la stipendiu în favoarea „altor tineri mai săraci" 8 . 'După terminarea studiilor, întorşi acasă, vor deveni importante persorurliităţi locale
şi desigur membrii ai Asociaţiunii.
Incepând ClU anul 1869 au luat fiinţă despărţămintele şi „agenJturile
comunale", denumite mai târziu cercuri culturale. Ca urmare a descentralizării a luat fiinţă şi in aceste părţi un astfel de despărţământ. Dato1

~
,j

4

~
~
7
8

Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 104/1865, f. 1-lv.
Ibidem, doc. nr. 144/1867, f. lv
Ibidem, doc. nr. 151/1867, f. 1-2v
Ibidem, doc. nr. 253/1869, f. 1-lv
Ibidem, doc .nr. 154/1866, f. 1-2v
Ibidem, doc. nr. 100/1867, f. 1, 2v
Ibidem, doc. nr. 59/1867. f. 1, Zv; 131/1867, f. 1; 256/11868, f. l
Ibidem, doc, nr. 100/1867, f. 2v
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rită intensificării corespondenţei între forurile superioare ale Asociaţiunii
şi cele locale, constatăm o creştere sensibilă a !informaţiei documentare.

Dintre documenrtele existente în arhivele menţionate am selectat, cronologic pentru anii 1870-1878, următoarele: procesele verbale ale Adună
rilor Generale anuale ale Despărţă.mânrllului Sălăjean (XI) ,al ASTREI din
anii 18709 (anexa 7); 1875 10 (anexa 21), 187711 (anexa 39); rapoartele de
activitate ale comitetului cercual adresate Comiâetului Centra112 (anexele
12, 17, 19, 37); listele de membri care ş-au achitat taxele anuale 23 (anexele 13, 23, 38, 48) şi de colecte băneşti în sprijinul Asociaţiunii şi Academiei române 14 (anexele 14, 15); testamentul (copia legalizată în 1875)
preotului Ioan Galliran din Sărăuad, întocmit în anul 1872 în f'oloS1Ul Asociaţiunii15 (anexa 35); corespondenţa purtată de C.C. !li ASTREI ou avocatul George Filep, împuternici1lnl. său pe lângă judecătoria Tăşnad, referitoare la apărarea intereselor Asociaţiunii în dezbaterea clauzelor testamentare16 (anexele 20, 22, 24-34); cereri de abonamente la revista Transilvania17 (anexele 11, 16); invitaţia adunării Despărţământului (XI) Să
lăjean din anul 1877, adresată C.C. al Asociaţiuniii de a organiza Adunarea Generală în anul 1878 la Şimleu Silvaniei 1B ('anexa 40); cuvântul
directorului !Despărţărnântalui XI al Asociaţi'W1ii rostit de adunarea din
16 iulie 1878 19 (anexa 4l); cir:culara comitetului de organizare a Adunării
Generale a Asociaţirunii de la Şimleu Silvaniei din anul 1878 20 (anexele
43-46).
înfiinţarea proiectatului nespărţământ iXI în părţile noastre, are loc
în „Şedinţa ~dunării generale a Despărţământu1ui cercual Sălăgean al
Asociaţiup.ea Transilvane pentru Literaitura Română şi Oultura Poporului
Român din ambitul Silvaniei, ţinută la Şimleu! Sălagiului în 24 Octombrie
1870"21. Această adunare a fost precedată de o „Conferinţă pregătitoare",
cu s00pul lămuririi şi altor indivizi de a deveni membri. Prin aceasta se
urmărea asigurarea numărului corespunzător de membri, pentru ca adunarea să se poată desfăşura regulamentar. Se înscriu 16 membri ordinari,
care se obligă a plăti taxa anuală de 5 fl. v.a., cu începutul anului 1871.
Adunarea de constituire este condusă de Florian Mărcuş, asesor com1tatens, ·ail.es _preşedinte interimal. 1n cuvântul său de deschidere reaIbidem, doc .nr. 330/1870, f. 1-5v
Ibidem, dec. nr. 140 1875, f. 1-7
u Ibidem, doc. nr. 174/1877, f. 1-lv, 3-6
l' Ibidem, doc. nr. 13/1871, f. 1-lv; 298/1872, f. 1-4; '130~1874, f. 1-lv;
80/1877, f. 1-lv
lJ Arh. Stat Sibiu, fond Astra, doc. nr. 152/1871, f. 1-4v; 144/1877, f. 1-lv;
170/1875, f. l; Arh. Stat. Sălaj, fond Ioan Ardeleanu Senior, dosar nr. 20, doc./1870
i~ Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 229-1871, f. l; 60/1872, f. 1-2
1) Ibidem, doc. nr. 141/1875, f. 4-5
10
Ibidem, doc. nr. 125/1875, f. 1-2; 150/1875, f. l; 274/1875, f. 1-lv; 116/1876,
f. 1; 160/1876, f. 1-lv; 176/1876. f. 1-3v; 18411876, f. 1; 222/1876, f. 1; 249/11176, f.1;
222/1!176, f. 1; 249-1876, f. 1, 3-3v; 283/1876, f. 1-lv; 301/1876, f. 1-2; 314/1876,
f. 1; 342/1876, f. 1.
rt Ibidem, 12/1871, f. 1; 84/1872, f. 1
lij Ibidem, 200/1877, f. 1-2
w Arh. Stat. Sălaj, fond Ioan Ardeleanu Senior, dosar nr. 20, doc.f1878
llJ Ibidem, dosar, nr. 20, doc. nr. 322/1878, f. 1-3
21 Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 330/1870, f. 3
9
iu
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.firmă,

ideea cen.trală pentru care milita Asociaţirunea la 1870, „a răs
pfmdi cultura în sânul poporului român şi a înainta literatura aceluiaşi"22.
Directorul şi comi te.tul se aleg prin vot secret, diTlltre membrii vechi
~i noi. Sânt aleşi: de director Demetriu Coroianru, vicarul Silvaniei, iar
ca membri in comitet - Dr. Ioan Maniu, asesor comitatens, Ioan Vicaş,
protopop, Florian Mărcuş, VasHiru Pop, notar comitatens, Simeon Oros,
avocat şi George Mayor, jude ceroual.
Comitetul Central al Asociaţiunii, în şedinţa sa din 6 decembrie
18702"J (an:exa 9), recunoaşte comitetul despărţămânrtului şi recomandă
acestuia, să ia măsurile necesare -pentru înfiin~rea agenturilor comunale.
Informaţia oferită de acest dommnent es te importantă pentm stabilirea
datei înfiinţării despărţământului sălăjean - 24 octombrie 1870, daitorită
faptului că unii autori propun anul 187124.
Procesele verbale amintite ne informează că adunări generale anuale
ale despărţământului s-au desfăşurat în 17 iuni1e 1875 la Bobo1Ja25 şi în 2
iulie 1877 la Şimleu-Silvaniei26. Adunarea din anrul 1878 s-a desfăşurat
în localitatea Băseşti în ziua de 16 iulie, după cum reiese din unele documentez1, căci procesul verbal lipseşte. Nu s-au ţinut adunările în anii:
1873, din cauza unei epidemii28; 1874, nu s-au prezenitait rnembri29; 1876,
datorită dezmembrării icomitetu1ui, prin detaşarea unor membri la ZaIM1JU (centrul noului comitat Sălaj, organizat în acest an). Pentrn anii 1871
1872 lipsesc procesele verbale, dar „Raportul despre activitatea despartamantului de la constituire şi până la adunarea din 1875 afirmă că au fost
„coadunate 3 adunări generale, dintre care, una neinfatosindu-se membrii,
a răma:s fără rezul!tat ... "31.
Comitetul cercual ales în anul 1870 pe o perioadă de trei ani va funcţiona de fapt până în 1875. A s~ferit o singură modificare, prin plecarea
lui Demetriu Coroianu la Gherla, unde fusese numit în funcţia de canonic
diecezan, în anul 1873. Noul vicar foraneu al Silvaniei, Alimpiiu Barbolovidu va prelua oonducerea comitetului ceroual ca preşedinte ad-hoc.
Adunarea cercuală din anul 1875 alege noul comitet: Alimpiu Barboloviciu - director; Ioan Angyal, Ioan Maniu (casier), George Mayor, Ioan
Nichita, Andrei Cosma, Vasiliu Pop (secretar) - membri 32 . In această
alcătlU!ire va conduce aotivitaitea în despărţământ şi după adunarea din
1

1

V.

22 Jbidem
l~ Arh. Stat. Sălaj, fond Ardeleanu Senior, dosar nr. 20, doc. nr. 3373330/1870.
'~ v. :Stoica, I. P. Lazăr, Schiţa monografică a Sălajutlui, Şimleu, 1904, p. 159;
Curticăpeanu, Mişcarea eulturală românească pentru unirea din 1918, Bucureşti,

J!J68, p. 75
:.ro Arh. Stat. Sibiu, fond, Astra, doc. nr. 140/1875, f. 3; Arh. Stat. Sălaj, fond
Ioan Ardeleanu Senior, dosar nr. 20, doc./1870
lb Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 174/187, f. 4
u Ibidem, doc. nr. 174/1877, f. 5v; Arh. Stat. Sălaj, fond Ioan Ardeleanu Se~
.nior, rlosar nr. 20, doc. din 10/8, 1870
28 Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, dac. nr. 130/1874, f. Iv.
:!'J Ibidem, doc. nr. 140/1875, f. 3v
.1U Ibidem, doc. nr. 80/1877, f. lv
:JI Ibidem, doc .nr. 140/.1875, f. 3v
„l Ibidem, doc. nr. 140 /1875, f. 5v
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anul 1877, cu o singură excepţie, Ioan Vicaş, protopopul Ipul'lli va h.la locui
lui Ioan Maniu, care demisionează.
Despărţămâr.tul Sălăjean a încercat să înfiinţeze pe teritoriul său
agenturi comunale, încti de la ronstituirea sa33 • Adunarea cerC'Uală din
anul 1875 apreciază că organizarea lor, „ar stârni mbirea către ştiinţă"
şi însărcinează protopopii şi preoţii să treacă la întemeierea lor. Fiecare
agentură să se compună din cel puţin patru membri34. Cu rtoate eforturile
depuse, până în anul 1877 nu se înfiinţase nici o agentură.
De la începutul existenţei sale, Despărţământel sălăjean (XI) al .Asodaţiunii s-a orientat, în cea mai mare parte activitatea spre atragerea unui
:tumăr cât mai mare de membri, din toate categoriile sociale. S-a insistat,
mai ales, asuPŢa atragerii populaţiei sărace de la sate în rândul membrile>r ajutători (aceştia plăteau o taxă „benevolă", sub 5 florini). Cu aceeaşi
rnsistenţă a acţionat despărţământul, pentru creşterea bazei materiale a
Asociaţiunii, prii\ perceperea taxei de la membri, organizarea de colecte
băneşti, iniţiativa unor membri de a-şi t.esta averea în beneficiul asociaţiei,

etc ...

Evoluţia numărului de
enţată de recolta obţinută

membri în perioada 1870---1877 a fost infiluîn anul respectiv. ~ni'i oa cele mai bune rezultate au fost: 1871, eând s-au adunat taxele, chiar cele restante, de la
tf membri ordinari vechi, 10 membri ordinari noi şi 12 membri ajutători,
m sumă totală de 120 florini valută austriacă33 (prescurtare în doou.m.ente
n. v.a. sau fr. - n.n.); 1875 - 12 membri ordinari vehi, 9 membri ordinari noi, 3 membri ajutători, încasându-se 14736 fl. c. a.;, 1877 - 10
membri ordinari vechi, 8 membri ordinari noi, 3 membri ajutători, încasându-se 141 fl. v. a.:n. Pe categorii profesionia.le, marea masă a membrilor ordinari o f<?rmau preoţii, urmaţi de protopopi, avocaţi, proprietari,
notari, unii funcţionari mai bine situaţi material. Intre membri ajutători
sânt menţionaţi: învăţători, canJtori, ţărani dar şi preoţi, notari, mici proprietari, protopopi, funcţionari. Incepând cu an'l!ll 1877 remarcam şi prezenţa femeilor între membri despărţămâatului: Maria Barboloviciu din
Şimleu, Maria Cosma din Snpurul de Sus soţia liui Andrei Cosma,
Elena Pop - fiica lui George Pop de Săseşti, Laura Bran din Unimăt.
Aceşti membri pre'Vin din aproxima.tiv 44 de locali:tlăţi din vechiul comitat Sălaj.
Dintre colectele făcute în folosul ASTREI, documentele o menţio
nează pe aceea iniţiată în anul 1871 de jooele cercual Grigore Maior din
Şimleu în localităţile Pecei, Marin, Căţelul Român azi Meseş.enii de Sus,
Şeredei, Chieşd. De la 14 locuitori 4 'învăţători, 5 mireni, 2 preoţi,
l evreu, 1 notar şi 1 solgăbirăit:l, s-a adunat suma de 18 fl. v.a. 38
Pentm fondul Aeademiei, populaţia românească greco-eatolică din comuna Carei, contribuie în anttl 1871, cu suma de 100 fl. v.a.39. Un an ma'i
Ibidem,
Ibidem,
;;;> Ibidem,
JH Ibidem,
0
1 Ibidem,
~ Ibidem,
Jll Ibidem,
:i:i

;;.i

doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
Pir.
nr.

71/1873, f. !
140/1875, f. 4
152/1871, f. 4-4v
140/1875, f. 7
174}1877, f. 1-5
298/1872, f. 4
22"/1871, f. 1
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târziu comuna Domnin, cu o populaţie de 1000 loouitori, iniţiază o code la 1 ,,cruce" ;creiţar/ adunată de la fiecare olcuitor timp de cinci
ani, adică 10 fl. anua140. Tot aceluiaşi fond donează 16 filorini, cetăţeni din
localităţile Şoimuş, Domnin, Năpradea, Goroslău, Zalău, Firminiş, Băseşti
O importantă sursă de venituri penw Asociaţhme a constiturlt testarnentul41 lui Ioan Galian, fost preot în Sărăuad (lângă ['ăşnad), mort în
anul 1875. El donează aproape întreaga avere, formată dintr-o posesimie
urbarialc'.i în localitatea Satul Mic, sume de bani stocate în diferite obligaţiuni financiare, arenzi sau daţi cu împrumut, bunuri mobiliare: animale,
mobila din casă; uneltele din gospodărie (oar, pliUg, grapă), unele produse
agricole stocate, ASTREI. Toate aa.istea transformate în bani, să stea la
baza constituirii 1u.n11ili fond din care, să fie stipendiaţi, de-,a ll'Blnglllll anilor, eţevii şi studenţii români lipsiţi de mijloace financiare. ['estamentul
datează din 6 aprilie 1872.
Un alt testament, întocmit de Ioan Kocz din Giorocuta, în folosul
Asociaţiunii, se dezbate începând ou anul 1876, tot !la judecătoria din Tăş
nad42 (anexa 33) iar George Pop de Băseşti :trimite actele pentru o „pretensiune" de 50 fl. cedată de avocatul Ladislau Dull în folosul ASTRE1 4:i
(anexa 9).
Conştienţi de rolul ştiinţei în secolw al '.XI~-lea la. „dezvoltarea artelor frumoase, a comerţrului, indUISltriei, meseriei, artei militare şi agricultJurii44, drupă cum afirma Alimpiu Bar>bolovkiu la adunarea din 1875,
membrii despărţământului sălăjean s-au interesat de posibilităţile înfiinţării unor biblioteci şi acordarea de ajutoare pentru „învăţăceii de meserii". ln acest soop :se propune în adunarea cercuală de la Bobota, 'oa 100/o
din veniturile alliUale realizate de despărţământ, să se folosească, jumătate
pentru înfiinţarea unei biblioteci la Şimleu 'Silvaniei, cealaltă jumătate
pentru acei itinerl. ca~ vor să înveţe o meserie 45 . Pentru o mai bună cunoaştere a acţiuni,lor ASTREI de către membri _şi publicul interesat, biblioteca să fie dotaită şi ou periodicul „Transilvania", publicaţia Asoci'aţiu
nii. Abonamente la revistă făcu:seră doar run număr restrâns de intelectuali şi membri ai comitetulw.
Incepând ou anul 1876 se ţin şi primele prelegeri legate de introdu{.'erea noilor măsuri metrice46. Com1tetcl cercual recomandă protopopilor,
preoţilor, învăţătorilor, notarilor, să le explice populaţiei de '1a sate.
Cuvântarea directoru:l.rui despărţământcl11i să,lăjean al Asociaţiurrii la
adunarea din Băseşti face elogiul limbii române „când am onore a saluta
pre onorata adunare în li'mba dulce românească, în acea limbă pre €are a
distinsu-o sororile ei în societatea limlaelor latine, cu laurul învingerei"-17
- se referea la premierea poetu1a.i. Vasile Alecsandri ia Montpellier4B. Barlectă

4!J

41
4;1

~J
45

46
ii

Ibidem, doc. nr. 60/1872, f. 1-2
Ibidem, doc. nr. 141/1875, f. 4-5
Ibidem, doc. nr. 314/1876, f. 1
Ibidem, doc. nr. 140/1875, f. 3
Ibidem, f. 5
Ibidem
Arh. Stat. Sălaj, fond Ioan Ardeleanu Senior, dasar nr. 20, doc.fl878
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boloviciu îndeamnă la „cultivarea limbei şi literaturii române şi a poporului româ~ ţieran"; ... „aeesta se-Şi-o recunoască de datorinţia sântă, preotul de pre amvon, înveţiatorul din şcolă, civisconsulbul, industriaşul şi
plugariul".
In anul 1878, ca urmare a hotărîrii luate în adunarea cercuală din
1877, are loc Adunarea Generalii a ASTREI la Şimleu Silvaniei în zilele de
4-5 aug1USt49• Invitaţia înaintată conducerii Asociaţiun.H de către comitetul ceroual, 1se face şi în I11Umele celor peste 100.000 de români din
„ambitul SelagÎIUlui, aşa nlllmit giurul Şimleulrui Silvaniei". Documentele
referitoare la acest eveniment de seamă din viaţa Asuciaţiunii au făcut
obiectul unei lucrări, publicate în urmă cu câţiva ani50. Aici prezentăm
documentele, depistate ulterior la arhivele din Zalău, care aduc informaţii
noi. Circulara din 9/05 1878 ne informează asupra componenţei „Comisillllei permanentă arangiatoria" 51 de pregătirile adunării generale: preşe
dinte - Alimpiiu Ba:r"bolovidu, vicarul Silvaniei; secretar I - Vasiliu
Pop, asesor la sedria orfanală din Zalău, secretar II - Augustin Vicaş,
teolog, cas·ier - Ioan Angyal, avocat în Şimleu, controlor - Ioan Vkaş,
protopop în Hidig. Tot aici se specifică, suma cu care să contribuie categoriile clericală şi mireană ale românilor pentru acoperirea cheltuielilor
determinate de acest eveniment: protopopii - 10 fl., preoţii - 5 fl., i!VOcaţii 25 fl., funcţionarii statu1ui - cu jumăta11e din „leafa" pe o lună,
notarii comunali - 10 fl., „posesorii români, conduşi de iubirea cătră
naţiune cu acea sumă, precum şi stimedia naţiunea şi i conced poterile".
Listele întocmite cu prilejul primirii acestor contribuiţii, menţionează 89
de nume, de la care s-au încasat 635 fl. v. a.
In lis.tele ce însumează chelttrielile prilejuite de organizarea activită
ţilor culturale, figurează şi cele legate de construirea monumentului lui
Simion Bărnuţiu de la Bocşa 52. Sumele rămase după închei€rea deconturilor, au stat la baza întemeierii unui fond şcolar în Şimleu Silvaniei53.
In încheiere putem afirma că activitatea ASTREI în Sălaj, în perioada
1862--1878, s-a remarcat, în primul rând, prin acţiuni concrete, menite a
atrage un număr cât qlai mare de membri ordinari şi ajutători, din rândul tuturor categoriilor sociale. Taxele adunate de la ei, precum şi donaţiile şi colectele băneşti, testamentele etc .... , au sporit avuţia materială
a Asociaţiunii şi Academiei 'Române.
Crearea în anul 1870 a Despărţământului Sălăjean (XI) al ASTREI, a
oferit c;:idrul organizatoric pentru desfăşurarea unor activităţi cultural-naţionale româneşti în cornifatele Solnocul de Mi'jloc şi Crasna până la 1876,
iar după acest an, în Sălajul istoric. Adunările anuale ale despărţămân
tului, desfăşurate an de an tot în altă localitate, au adunat membri Asociatiunii din teritoriu care au putut să împărtăşească populaţiei rurale
scoPul şi programele culturale, economice, sociale-naţionale, pentru care
milita ASTRA. Documentele oorprind direcţii de acţiune în: stipendierea
4J

"'J

In Acta MP, XII, 1988, p. 404-423
Ibidem

"' Arh. Stat. Sălaj, fond Ioan Ardeleanu Senior, dosar nr. 20, doc. nr. 322/1878
oJ Ibidem, dosar nr_ 20, doc. din 27 /7, 1878; doc. din 1 ;8, 1878; doc. din 24/7 1878
!Jj Ibidem, dosar nr. 20, doc. din 24/7 1878
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unor studenţi, răspândirea unor publicaţii româneşti - în special a „Transilvaniei" - revista Asociaţiunii, încercarea de a înfiinţa o bibliotecă la
sediul despărţământului şi a unrui fond în scopul ajutorării elevilor mai
săraci pentru învăţarea unor meserii, intenţia creării unui fond şcolar
- depunerea primelor sume de bani, ţinerea primelor prelegeri, construirea la Bocşa a monumentulrui funerar al lui Simion Bărnruţrlu, etc ...
Urmare a activităţii desfăşurate de despărţământul sălăjean, la opt
ani de la constituire, „A:sociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român" a hotărât, să ~rganizeze Adunarea sa
Generală din anul 1878, pentru prima oară, la Şimleul Silvaniei.
MUSCA IOAN

ANEXE
1..
(f) 1

104/1865
Reverite Domnule I

La stimata Provocaţiune a Domniei Tale din 16 Novembre 1864, Nr. 180 am ono/a/re
a strapune tacsa de la urmatorii membri ai Associaţiunei literarie Roma ne şi anume de la:
D-nul Georgiu Pop, pe anul 1863 şi 1864 /cate/ 10 f. - 20 f/florini/.
10 f.
Alessandru Pop,
5 f.
Ioane Pop,
5 f. - 10 f.
Georgiu Filep,
1864
5 f. 5 f.

------------------Suma
45 f.

cu aceea adăugare că Mihai Pop şi după repetita/repetata; provocare neci a solvit,
neci şi-a dat dechiaraţiunea - iară Ioanne Czicze după incunoscienţiare de la
dânsul primită, - pe anul 1864 ar fi plătit 5 fl. - cât se ţin de anul 1863, precum
Ioanne Czicze aşa 11i subscrisul trimiţând în anul 1862 veneratei Associaţiuni câte
IO fl. v.a. /valută austriacă/, cred prin ace a fi făcut destul datorinţielor sale,
ca membrii ord./ordinari/, precum pe anul 1862 afia şi pe anul 1863 şi aşia restanţia
pentru subscrisul pe anul 1864., aci ./. se şi alătură, iară loanne Czicze aceea încă în
anul trecut ar fi plătitu-o-?
După a cărei plăcute detorinţie facere remân nobilelor ... Al Rev. D-niei Tale,
Erkâvâs Căuaş fin 20/6 1865. Plecat serv, Georgiu Filepp, colectoce.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, dac. nr. 104/1865, f.1-lv.
2.

/f./l
Onorate Comitet:

In urma publicării de concurs din partea On. Comitet subsemnatul rigorosant
la Universitatea r. din Pesta acludând aici copia autentică a rigorosului juridico historic, am ono/a/re a mă ruga cu to/a/tă stima ca: Onoraul Comitet luându-mi în
consideraţiune starea mea ca a unui orfan, fără vre unu stipendiu, lăsat numai diliginţiei mele prc.prie, lnând în consideraţiune multele spese ce se recer la rigoroase şi formalităţile legate de iele, - pentru completarea studiului inceput să
binevoiască a-mi aplacida incă în anul acesta stipendiul avut până acum.
16 -

Acta Mvsei Poroli6Sensis, voi. XX, 1996
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Innoindu-mi umilita rugare, raman Al Onoratei Comitet serv umilit Ioan Nichita, rigorosant. Pesta lJfl septembrie 866.
/f I 1nv. .i .. 17 sept. 866, Nr. 154, Pesta
D. jurist 1Ioane Nichita tramete testimoniu despre depunerea rigorosului din
dreptul civil roman, dreptul canonic şi dreptul privat unguresc.
(Stipendiu încă pe un an)
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 154/1866, f.l, 2v.
1

3.

/f./1
Pre onorate Comitet

Fiind semestrul ântei din acest an scolastic am ono/a/re a subşterne cu
aretarea, aici sub ./. alăturată despre progresul făcut în studie in
acest semestru.
Binevoiţi a primi adânca-mi mulţiamită pentru stipendiul asemnl!t, şi io-mi
vOi ţiene totdeauna cea mai mare norocire, de prin înaintarea-mi în studio, vă voi
pute mulţiami.
Recomandându-me în graţia pre onoratului Comitet remân Al pre onoratului
Comitet sierb plecat, Andrei Cosma, jurist în al 3-a an la universitatea pestană.
Pesta la 1-a April 1867.
/2v./ ... 4 Mai 1867. Nr. 59. Pesta
Juristul stipendiat al Asac. Andrei Cosma tramete un estras din conspectu'il
despre progresul făcut în studia în semn. I ln :J.866/7.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 50/1867, f. 11, 2v.
toja/tă umilinţa

4.

/f./1
Onorate Comitet!

Conform datorinţei mele ca stipendiat al Asociaţiunei lit. IT'ransilvane române
aclued aici sub ./. copia acut. a rigorosului al II-lea.
Când am ono/a/re de a face ace/a/sta şi a-mi esprima cea mal mare mulţia_
mită pent_ru ajutorirea de până acum, îmi ţien totodată de datorinţia interesului
altor tineri seraci, a abdice de stipendiul an. Asociaţiuni, măcar că, - mai având
încă de depus rigorosul din urmă şi de făcut disputa, cu starea mea oficială
d /a/ră nu ar fi de totul necompatibil.
RecomandAndu-mă consideraţiune on. Comitet şi mai departe remân. Al Onoratului comitet cel mai umil serv Ioan Nichita. jurat cercual şi rigorosant.
ZilahfZalău/ 19 Juliu 1867.
,
/f./ 2v !ilred 8 August 867. Nr. i00-867. Zilah.
D. rigorosante de drepturi Ioan Nichita abdice de stipendiul avut din partea
Asoc. în favoarea altar tineri mai săraci, esprimându-şi totodată cea mai cordială
mulţumire Comit. pentru bunăvolienţia arătată ... prin conferirea numitului stipendiu, totodată aclude o copie a rigorosului II-lea.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr '100/1867, f. 1, 2v.
5.

/f./1
Pre onorate Comitet!

Fiind cu adencă mulţiamită pentru ajutoriul mie asemnat din fondul Asociaanul scolastic trecut, am on6/a/re a vi aşterne ~ t6tă stima aici sub ./.
copia autentică a indicelui de pe semestrul scolastic II, ca document despre progresul făcut in scilnţie şi în acest semestru.
ţiunei pe
alăturata
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'Din parte-mi precum şi până acum şi de acum înainte voi concentra t6te poterile ea J'rin studiare şi progres frumos să mă fac demn de mărianimositatea
preonoratului Comitet al Asoclaţiune1, care-i graţiosa considerare rogAndu-a şi în
Viitor am on6re a fi in Băseşti, Aug. 15. ·1867. Al preonoratului Comitet sierb plecat, Andrei cosma, jurist de III ani la universitatea pestană.

/f./l
Nr. 6775-868
In numele Maiestăţei Sale ces. an.:. reg. Marele Principe al Transilvaniei, ~o
mitele Secuilor pre graţiosului nostru Domnitor.
Onoratul Comitet 8$0Ciaţiunei transilvanene pentru cultura poporului şi a literaturei române în Sibiu
In urma emisului inaltului Ministeriu reg. ung. de cult. şi instrupţiune publică
dein 11 Mai a.c. nr. 7621.-868, se tramite in alăturare Onoratului Comitet una copia
autentica dein conspeptul campus despre progresul tenerilor jurişti Analrea Cosma
ş.i Eduard Nemes, aretat în semestrul prim al anului scolastic espjrat.
Dein şledinţa Guvern. reg. transilvan ţienută la Clusiu in 19-a Septemvrie
1868. /Sf!'lllnă.tura indescifrabilă/
Arh. Stat. Sibiu, forul Astra, doc. nr. 25i/1868,

t.

1.

1.

/f./l
3301'1870
1-870

Venerat Comitet central!
Inteligentia română din ambitul Silvaniei ooandunată fiind in una şiedinţia
in 24 Octobrie la Şimleu! Silvaniei, cu privire la Constituirea Comitetului
cercual a despărţământului Asociaţiunei transilvane pentru literatura română şi
eultura poporului româl'I - vine cu t6tă onoarea a relaţiuna. prin noi subscrisii,
despre activitatea sa in astă privinţia, in următoarele:
In 1ntielesul dispuseţiunelor cuprinse în regulamentul dat din şiedinţia II-a
adunârei ţrf-n. a AS<J1Ciaţiunei transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român ţienută ln Şiomcuta mare in 11 August 1869. Inteliginţia română din
ambitul Silvaniei, au proces numai de cât /f. lv/ l!i alegerea membrilor Comitetului
cercual, d,e cari, prin voturi secrete sunt aleşi in inţielesul condusului de sub .f.
aleturat şi anume: de Directoriu R. D. Vicariu Demetriu Coroianu. - de membrii,
Dr. Joane Maniu, asesor Comit„ - Joane Vicaşiu protopop, - Florian Mărcuşiu,
asesor Comit„ - Vasile Popu, notariu comit, - Simeon Orosz advocat - şi Georgiu Mayor, jude cerc .
Aci cu t6ta onore avem de a observa, ca după ce intre inteliginţia coadunată,
s-au aflat puţleni inşl carii se fie membri ordinari a Asociaţiunei transilvane. încât
nlci că s-a potut constitui Comitetul cercual 1n inţielesul paragrafului 14 din regulamentul sus memorat. Intelie;inţia română în una Conferinţia preliminară a afla,!;
de bine a provoca pe individii coadunaţi ,de a se înscrie de membri ordim1ri la
A~oci"tiunea transilvană. Resultatul acestei provocari fu, că mai mulţi inşi in·
acriindu-se de membri ordinari, pe lângă condlţiuP1ea de a solvi tacsa anuală de
5 f. v.a. cu începutul anului 1871 după cum arată eatalogul aci sub ./. aleturat,
şi-a câştigat cualltatea de a pote fi aleşi in Comitet, prin urmare, în sperinţia, că:
Veneratul Comitet central îşi Ta da învoire la astfel de procedură, in comitetul cercual s-a uales şi dintre ceşti din urmă nepotendu-se Comitetul altcum constitui.
Dat din şiedinţia adunărei /f. 2/ generale a despărţământului Asociaţiunei transilvane din ambltul S€lagiulul ţiei:mtA la Şimleu! &'Hagiului fn 24 Octombrie 1870.
Florian Mărcuş, presiedinte ad-hoc, Vasiliu Pop, advocat notariu inter.
Veneratului Comitet central în Sibiu.
ţienută
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;f./3
Protocolul
Şiedinţei adunărei gen. a despărtiemilntului cercual Selegean a Asociaţiunei
transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român din ambitul Silvaniei, ţienută la Şimleul Selag. in 24 Octombrie 1870 sub presidlul interimal a lui
Florian Mărcuşiu, cu care ocsiune:
1. Dl. Presiedinte, luend cuventul, în termeni însufleţitori desfăşiură măre
\,iul scop al acestei adunări, ce e: a respândi cultura în senul poporului român şi
a înainta literatura aceluiaşi.
Românul e chemat; ca prin cultivarea limbei sale, se-şi elupte recunoscintia
naţiunelor sorori şi 5e-şi meriteze locu cuvenit in concertul naţiunilor civilisate,
alt-cum limba-ne străbună v-a deveni străină in vetrile strămoşeşci şi Românului
nu-i v-a remâni alta, decât a plânge cu amaru asupra suvenirei străbunilor măriri.
- Pentru ca şi D-zeu să ne ajute; e de lipse se concurgem şi noi după poteri, - in
urma, dechiarend şiedinţia . de deschise, provocă pe Adunare, du pa /f.3v / tenorea
paragrafului 13 din regulamenteul Asociaţii.mei transilvane pentru literatura română
şi cultura poporului român spre aalege Directoriu şi membri Comitetului cercual.
Acest cuvent de deschidere prirninduse cu plăcere, şiedinţia trece la ordiRea
<lilei, - şi în urma ccrnvoirei unanimă a membrilor coadunaţi, - în privinţa constituirei Comitetului după tenorea paragrafului din regulamentul citat, se decide a se
alege Directoriul şi membri aceluia prin voturi secrete, - la care votizare, nepotendu-se constitui Comitetul, s..au admis şi aceia inşi carii, în urma şied.inţia pţeli
minarie şi-au dat cuventul: că până la 1-a Januarie 1871 solvind tacsa de membri
ordinari ai Asociaţiunei transilvane îşi vor câştiga diplomele ca atari, - prin urmare, prin maioritatea voturilor secrete sunt aleşi de Directoriu R. D. vicariu Demetriu Coroianu, de membri, Dr. Ioane Maniu, Iaane Vicaşiu, Florian Mărcuşiu,
Vasiliu Pop, Simeon Orosz şi ©eorgiu Mayor.
Fiind Cornietul cercual astfel constituit, notariul int. e îndrumat a încunoscin\ ia, pe cum pe V. comitet central a Asociaţiunei transilvane pentru literatura română /f.4) şi cultura poporului român, pentru dispuseţiunele ulterioare, aşia şi
membri aleşi despre această alegere in scris, aleturend tot de odată spre orientare
~i câte un eseinplariu din catalogul membrilor şi provocându-i pe ceşti din urmă
spre căldur6sa spreginire şi su cursu în interesul prosperărei naţionale.
2. In poterea paragrafului 10 din regulamentul mai sus citat, la ordinea dilel
venind defigerea locului ţinerei adunărei generale cercuale, acela cu privire la dispuseţiunele paragrafului citat se adecide a se ţiene pe venitoriu în comuna Hidig
în localităţile parochiali.
După aceste în speranţia că membrii Comitetului cercual, coadunaţi cât mai
repede, se vor nisui din resputeri a-şi inpleni datorinţia facla de naţiune şi cultivarea ei. D-l Preşedinte int. declară de astă dată şiedinţia de închisă. Florian
Mărcuş, preşedinte ad-hac. Vasiliu Pop, advocat, notariu interimal.

Copia

/f./5
Ne dechiarăm membri ordinari ai Asociaţiunil transilvane pentru cultura poponilui şi literatura română şi ne deobligăm a solvi până la •l ianuariu 1871 tacsa anuale
pre anul 1870/1.
1. Ioane Cosma, parocu GC. /Greco-Catolic/, Chieşd, 2. Simeon Orosz, advocat în
Şimleu, 3. Vasiliu Pop, advocat în Şimleu, 4. Demetriu Coroianu, preat GC. în Silvaşiu. 5. Simeon Budişianu, adm. Geortelecului. G. Ilie Fortiş, paroc GC. în Badon,
7. Ioane Teuth. notariu comunei Almaş 8. Vasiliu Vancai. protopop, 9. Ambrosiu
Pop, adm. par. de Erszentkiraly /Eriu-Sâncrai/, 10. Petru Aciu, preot GC. în Cehiu rcehehf. 11. Petru Dra~oşiu. preot GC. în Siciu. 12. Alesandru P. Lemeny, parochu
ln Crasna, 13. Florian Mărcuşiu, asesor Comitatens, 14. Niculae Orosz, locuitoriu în
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Şimleu, 15. Theodor Orozan, paroch în Cigani/Crişeni/, 16. Ioane N. Popp, paroch
în Marca. Şimleu! Salegiului ·l870. 24 Octombrie. Vasiliu Pop, advocat not. interlm,
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, dac. nr. 330/1870, f.1-5v.

8.

Noi subscrişii ne deoblegăm a slavi anual 1 f. v.a. ca membru ajutătoriu a
Asociaţiunei transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român:
Ioanne Ilie~iu, preot GCat. în Filzes a solvit 1 fl. v.a„ Petru Kuk, not. in Filzeş a
~olvit 1 f. v.a„ Ioane Pop, mp. paroh în Sigethu. Panfiliu Martin, ... , a solvit 1 f„
Gavriet Hemeş, ... şcolei, Mihael Bruchenthal, Iaan Muste, sol._ 1 fl. preot protop„
Georgie Popp, parohul de Şeredei, Ioanne Szabo, a solvit 1 f. v.a„ docinte in Mă
lădia. Vasiliu Pătcaşiu, a solvit 1 f„ Teodor Papp, a solvit, 1 fi., Gavriliu Torgia,
Stârciu (Bogdânhazâ).

Arh. .Stat.

Zalău,

fond Ioan Ardeleanu-Senior, dosar nr. 20, doc./1870

9.
Prea Onorate Domnule!

Scrisoarea ciein preună cu protocolul aşternut incoce dein partea presidiului
gen. cercuali sub datul 24 Octobre a.c. presentându-se şi pertractându-se în
de astădi a Comitetului rs-a decis a se lua plăcută scien,tia despre lucrările
numitei adunări, şi totodată şi esprime acest Comitet, dorinţia, ca după putinţia
~e se iae măsurile de lipsă pentru infienţiarea agenturelor comunali.
Î.n fine să alătur aci ,/. câte 200 esemplaria documente de legitima~e pentru
membri ajutători ai despărţ. resp. tot atâte esemplaria blan uete de cuietanţii, cum
~i sigiliul.
Dein şiedinţia Comfitetului Asociaţiunei T-ne, ţienută la Sibiu in 6 Decembre
c.n. 1870. Bolaga. Cătră Direcţiunea despărtiementului cercual Şimleu! Silvaniei (XI).
Arh. Stat. Zalău, fond Ioan Ardeleanu-Senior, dosar nr. 20, doc. nr. 337/330/1870.
adunărei
şiedinţia

10.

/f./1
Venerabile Comitet!

Domnul Ladislau Dull, advocat în Zelahu cedend pretensiunea-şi de 50 fr. v.a.
c. s.c. în contra d-lui advocat Andrei Czibenszly, locuitoriu aşişderea în Zelahu, comitatul Solnocu de mediu-loc, Onoratei Asociaţiuni lit. Transilvane române, cum
aretă actele aci acluse sub ./. m-a rogat pre mine spre a le înainta în posesiunea
lăudatului aşiediment.
.Subscrisul când cu aceasta are onore de a Vii transpune cessiunea şi tote actele
referitoare Ia ofertul cestiunat, şi-ia tot una dată voia d-a propune onorab. Comitat
pentru încasarea acelorea de plenipatenţiat pre advocatul român din Şimleu (Sz.
Somly6) d . .Simeon Orosz, ca-/f. lv/rele în împrejurările de facla unicul pote cores_
punde mai bine acestei asceptări şi oblegaţiuni naţiunale.
Primiţi spresiunea destinsei mele stime şi înalte consideraţiuni cu care sum al
Onorab. Comitet. In Băsesci, 16 noemvriu 1870. Devotat serv, Georgiu Pop, membru
al Asociaţiunii şi posesore in Băseşci.
On. ComitEet al Asociaţiunii transilvane pentru lit. rnă şi cultura poporului rnu
în Sibiu.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 322/1870, f. 1-lv.
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Pre Onorat Comitet!

Am on6re a aclude aci:

a.)
b.)

al

restanţia de taxă ca membru ordinariu Jtre anu 1869/70 in 5 lfl.
prenumeraţiune la foia Transilvania per anu 1871
2 fl. suma = 7.
Lângă care, aşteptând şi ulterioara speduire remAn în Hidigu la 1-a Ian. 8H
Preven. Comitet pleeat serb, Ioan Vicaşiu, vprotopop GC. în Hidig, poşta ul. N.

=

Derşida.

Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 12/187.1, f. 1.
12.

/F.l1
Reverendisime Domnule!

Aclud aci 10 diece florini v.a. cu aceea ragere ca din această sumă 5 fl. se se
scia ca tapsă pre anul 1869(70 pentru D. Andreu Cosma actuariu (la inspectoratul
pentru ~cole) în Zilah. 2 fl. tot pentru acest domn ca preţiul abonamentului la Foia
,,Transilvania".
Dară 2. fl. pentru mine subscrisu.J. ca preţiul abonamentului la „Transilvania"
şi 1 fl. ca tapsă pentru diploma de membru la Asociaţiune care penă acum nu am
avut fericire a o primi, e drept că s-a fost estrădat, inse nu o-am putut primi din
causa că a fost şi numele şi locuinţia reu indicată; me rog dară Reverendisime, se
aveţi bunetate a esopera estrădarea acelei diplome şi a m-io espediti pre spese.le

;

m~

Precum aţi put\lt observa din /f. lv./ protocolul adlDlărei cercuale de la noi.
s-au înscris mal mulţi membri la Asociaţiune, cu aceea promisiune că în Ianuairiu
1871 vor plăti tapsele lor; s)ller că aceşti domni vor grăbi cu împlinirea promisiunei
şi atunci când se vor tramite bani de la ii, voi tramite şi io restanţia mea de pre
anul 1869/1870.

Repetiendu-mi rogarea ca să ni espedeze şi foia Asociaţiunei remâniu co totă reveAl Reven, D-voastre, plecat serb Dr. Ioane Maniu asesoriu in Comitatul Crasffei, Şhn
leu, 2 Ianuariu 1871 st. n.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 13/1871, f. 1- lv.
J.inţia

13.
9-871
tot d sp. XI

/f./

1.

Venerat Comitet Central!
Precum aratli. conspeptnl aci sub/ .. aHl.turat la casariul comitetului cercual a despărţie
mentului XI a încasat suma de una sută două dicci şi şese, 126 fi. v.a. şi anume:
50 f 1.
1. de la 8 membri vechi după anii 1869/70
55 fi.
2. de la IO membri noi ordinari
12 fi.
3. de la 12 membri ajutători
suma

2 fi.
2 fl.

4. de la Domnii Ioan Pop, jurat Comit, din comuna Domnin
de la Teodor Lengyel, paroc în Stremtlu
de la Ioan Gallanu, parce in Săreuad . . . . . . . .

2 fl.

suma
ca prenumeraţiuni la foia Asociaţiunei transilvane şi în urmă
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I fi.
I fl.
I fi.

5. de la Elia Fortis, paroc în Badon . . . . .
de la Simion Oros, avocat în Simleu
(le la Simion Budişian, paroc în Giurtelec

suma

3

n.

.ea tacse pentru diplome de membri ordinari şi asa suma totală . . . . . . . 126 fl. va
care sumă . . . pe lângă acea rogare a o transpune veneratului comitet central, se binevoiască a face dispuseţiunile /f. Iv./ recerute ca celora de sub /alineatul?{ 4. se li se expedeze
foia Asoţiaţiunei transilvane, era celora de sub n-rul 5. diplomele de membri ordinari şi anume: I. lui Ioan Pop, jurat comit, per Zsibo în Domnin; 2. Teodor Lengyel, paroc per Szilagy-Cseh în Stremţiu; 3. Ioan Galianu, paroc per Tăşnad în T. Szăroad; 4. Elia Fortiş,
paroc per Zilah în Badoc; 5. Simion Budişian, paroc per N. Dersida în Gyortelek; 6. Simion
Oro!>-z, advocat în Sz. Somlyo
Dat din şiedinţia comitetului cerc. XI ţienută la 12 Iuniu 1871 în Şimleul Selagiului.
Demetriu Coroianu, Director, Vasiliu Pop, act.
{f./ 4

Publicarea
banilor incurşi la Asoc. tran. de la
mentul cerc. Selăgian.
Nr. Numele
curente

şi

conumele

următorii

membri ordinari

şi ajutători

Caracter iul

Locuinţia

protopop
jurat com.
advocat
paroch
protop.
posesor
paroch
paroch

Supuru de sus
Domnin

pro top.
paroch
paroch
paroch
paroch
paroch
paroch
paro eh
advocat
notariu

Unimăt.

dein

Au plătit tacsa pro.
Obs. 1869{70 1870 I
1 Dipl.
fl. xr. fl. xr. fl. xr.

a) Membri ord. vechi
l. Ioan Galu

Ioan Pop
Ioan Angialu
Teodor Silagi
Gregoriu Pop
Ioan Bran
7. Teoclor Lengel
8. Ioan Galian
2.
3.
4.
5.
6.

9.
IO.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

b) Membri noui
Vasiliu Vancai
Demetriu Coroianu
Alesandru Lemeny
Elia Fortişiu
Petru Dragoşiu
Simeone Budişian
Petru Aciu
Teodor Bruchental
Simeon Orosz
Ioan Tăut

c) Membrii ajutători
19. Ioan Ilieşiu
20. Pentru Cuneu
21. Ioan Pop
22. Basiliu Martin
23. Gavril Remeş
24. Mihail Bruchental
25. Ioan Muszte
26. Georgiu Pop
27. Ioan Szabo
28. Vasiliu Pădureanu
29. Teodor Pop
30. Gavril Torge

paroch
notariu
paro eh
învăţietor

posesor
posesor
protop.
paroch
învăţietoriu

posesor
paroch
posesor

Şimleu
Coşieiu
Băseşci
Unimăt

Stremţiu
Sără vad

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5

5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Szilvaşiu

Crasna
Badon
Seciu
Geortelec
Cieheiu
Porţi

Şimleu
Almaşiu

Fizesiu
Fizesiu
Sigetiu
Peree ei
Bocşia

Cosniciel
Stârciu
Şerediu
Mălădia
Mălădia
Dumuslău
Stărciu

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

despărtie

I
I
1
1

1
I
I
I
I
1
I

IOAN MUSCA

248

Suma Totală tramesă ca tacsă de membrii ord. vechi şi noui, cum
face : 120 fl. vaj
De la Secretariatul Asociaţiunei t-ne. Sibiu, 8 Iuliu 1871.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 152/1871, f. 1- lv, 4-4v.

şi

de membrii aju-

tători

/f./

14.

1

Careii mare 12/9 1871

Pre stimat Comitat I
În dilele aceste ve-ţi căpăta 100 fi. de la poştă, cari se trimet pentru fundul Academlel R-ne din pratea Comunei R-ne de Careii mare, despre cari benevoiţi a ne trimete
cât în curendu qulta. Cu onoră remâuem, Comuna Română gr.-cath. de careii mare
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, dec. nr. 229/1871, f. I.

/f./

15.
Mărite

1

Comitet I

Am avut onore cu poşta de astă-di a tramite respective a asemna
78 şeptediecişiopt) fiorini v.a. şi anume:
1. pentru fondul academiei române

măritului

Comitet

a) de la comuna Domnin, constatoria de 1000 suflete, de la fia care suflet Ieru.
= 10 fr. la an, pre 5 ani incepând de la 1870-1875 - preste tot . . . . . . 50
5
b) de la dd. Gavrilă Ciomoşiu din Şioimoşiu
2
c) de la dd. Gregorlu Giurco din Domin
............ .
l
d) de la dd. Vasiliu Oprişiu din Domin . . . . . . . . . . . . . . .
2
e) de la dd. Iuon Pop din Domin
............. .
l
f) de la Iuon Maior din Năpradea . . .
2
g) de la Vasiliu Andercanu din Gureslău
l
h) de Ia mine
. . . . . . . . .
l
i) de la Teodor Pop din Băseşci .
l
j) de la Grigoriu Pop din Firminiş
summa

3.

Preţiu

de

prenumeraţiune

pentru foia

Asociaţiunii

„Transilvania"

pr~

a.

1872.2

fi.

fr.
fr.
fc.
fr

fr.
fr.
fr.
fr.

66 fr

Colectante pentru ce de sub a-g, d-l Iuon Pop, proprietariu în Domnin.
2. Tacse pentru Associaţiunea
pro 1870/l a) de lu Iuon Pop din Dominu, parc-mi-se pre a. 1872/3 san 1871/2 .
pro 1870/l b) de la mine pre a. 1871/2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
suma

=
fr.

5 fr.
5 fr
10 fr.

Jr.
78 fr.

/f. lv./

adecă şeeptediecişiopt

fiorini v. a.

Cu acestă ocasiune vin a atrage preţuita atenţiune a măritului Comitat asupra frumosului exemplu, aretă comuna Dominu prin contribuţiunea la fondul academiei române şi-a aminti, că asta s-a întemplat la stăruinţele bravului bărbat al
naţiunei d-l Iu.oan Pop, proprieariu în numita comună. Deci considerând, că-d-1
Iuon Pop în tote lucrările naţiunale premerge cu esemplu, unde se recere şi cu
contribuiri banale, - considerând fapta presinte şi considerând, că lăudatul domn
e în stare bună materială, la cercare de Viitoriu crede numai o unică fiică şi pre-
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cum per tangentem mi s-a dechiarat nici la casu de morte_ nu se va uita de causa
„ântă natiunale: parte pentru stăruinţiele ce a pus îndemnând comuna Dominu a
satisface dorinţei comitetului mărit să contribuie fia-care suflet român câte un cruceriu pentru academia- parte cu privire la viitoriu, a-şi vede de bine şi consult, că
acest mărit Comitet prin una adresă să binevoiescă a-i dechiara mulţumire sa
inaltă facia de stăruinţiele, ce în comuna Dominu a pus pentru contribuiri la fondul
academic. Câteva orduri din partea măritului comitet ar servi de îndemn şi pentru
alţii şi pentru d-sa in viitoriu. Acestă scrisore i-ar servi d-sale şi de cuita /f.2/
faciă de bravii poporeni ai Dominului.
în eas când a-şi ave onore, să fia primită propunerea-mi umilită, măritul Comitet Ya pote a se adresa către d-l Iuon Pop sau prin mine sau .p.u. Zsib6 în
Duminu.
Jn urmă. ve rog, binevai.ţi a despune, ca „Transilvania" de pre acest an să mi
se spedese cât mai curund. Primiţi spresiunea destinsei mele stime, cu care am
onore a fi aJ măritului comitet. Zelau, 1872, 10/2. Devotat Andrei Cosma, protono1arru la tribunalul reg. în Zelau.
P.S. Preonoratului D. I. Rusu! Gramatica mea în dilele astea a eşit de sub ti))(zriu, în scurrt vi o voi tramite. A. Cosma.
A.rh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 60/1872, f. 1-2.

13.

/f./l

Onorabile Comitet!
Aici aleturat Tramit 2 fl. v.a. ca bani de prenumeraţiune la foia „Transilvania" rogându-ve să binevoiţi a-mi tramite numerii de la începutul anului curinte.
Asecurându-ve despre deosebita mea stimă, sum Al On. Comitet serv plecat
Ioane Nichita, advocat. Adresa: Dr. Ioane Nichita, advocat în Zilah.
A:rh. Sfat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 84/1872, f.l.

17.

/f./l
Onorabil Comitet!
Pre lângă străpunerea Cassariului acestui Despărţiemânt (al XI), aci am onore
a aclude 18 fl. v.a. în folosul Associaţiunei nostre Transilvane, carii _trimiţiendu-4
('li totă veneraţiune perseverediu. In Şimleu Selagiului. 4-a Dec. 872. Onorabilului
Comitet plecat Serv, Demetriu Ccrroianu, vicariu Silvaniei.
/f. 2v./ Pres. 9 Decembre 872. Nr. 298/872. Domnul Demetriu Coroianu, vicariu foraneu în Şimleu! Silvaniei şi Director al Despărţiementului 11 tramite ca tacse şf
ajutoriri 18 fl. v.a. Art. I 77-1872/3. Nr. 298/872 .
. f.3.' 1/872 - de la Cassieriul despărţiamântului XI Sălăgian al Associaţiunei Trane.
pentru lit. şi cult. poporului român.
Veneratei

aceluiaşi Direcţiuni

în

Şimleu!

In 11 a curgătorei luni a intrat in cassa acestui despârţiamânt 18 fi. v.a. - de
l;i 14 contribuitori în folosul Associaţiunei, precum din aci su .!. aleturatul Conspect
o;e cunofite · - care, una cu summa indusă - cu aceia plecată rogare, am onore a-l
transpune, - ca toate acestea la Preveneratul Comitet Central a-l suşterne se
l:înevoiţi.

Remânend în altele cu
vire, Ioan Vicaşiu, cassariu.

distinsă stimă

în Hidig la 30 nov. 872, garaspre, ser-
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/f./

4

Conspectul

Arătătoriu. de nome-connomele, caracteru.I şi locu.inţia contribitorilor în folosul
Transilvane pentru lit. şi cult. poporului român.

Numerul Nome
curinte

şi

Connomele

1. Georgiu Majoru

Fortişiu

2. Teodor

Locuinţia

Caracteru.I

Tacsa

Associaţiu.ne
Observaţiune

pllltită

Şimleu

solgăbirau

S.

paroc

Pecei

ca tacsă de
membru ordinariu
prn
1869/70
ca membru

5

ajutătorin

pro 1871
3. Ioan Pop
4. Ci!ica

Mojoşiu

5. Fraaisc Iakab
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hora Lazăr
Georgiu Tirila
Simeon Horvath
Paul Coroianu
Nicolaeu Milaşiu
Andrei Pop
Ioan Hende
Gligor Pop
Elia Avram

învăţiătoriu

lllirean
evreu
mirean
mirean
notariu
paroc
mirean

Pecei
Pecei
Pecei
Marin
Marin
Marin

învăţiătoriu
învăţiătoriu

mirean
învăţiătoriu

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Căţielu român
Căţielu

romfl.n

Căţielu român
Şieredeiu
Şieredeiu
Chiueşd

oSumma

=

18

P.S. Aciastli colectă s-a făcut prin Georgiu Major în 1871 ca atunci jude cercual.
ln al cărui advocat subscriu în Hidig la 30 novembre 1872. Ioan Vicaşiu, caseriu d~s
părţiemdntului.

Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 298/1872, f. 1-4.

18.
1-873
ur. prs. a desp XI

/f./ 1
Venerat Comitet Central!

Subcomitetul despărţiămeutului XI Selegean, cu ocasiunea arondărei agenturelur comunali s-a convins despre necesitatea Regulamentului asociaţiei T-ne pentru lit. şi cult.
română, statorit in adun. gen. de la Şiomcuta mare. drept aceea: cu t6tă reverinţia venim a
ve roga Binevoiţi a ni espeda cât mai repede bare-mi 30 esemplare din regulamentul amintit,
căci altmintrele agenturele nu se pot definitiv constitui.
Dat în Şimleu) Sl!v. 1873. 15. Mart„ Demetriu Coroianu, Diriginte.

Vasiliu Pop, actuariu.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 71/1873, f. I.

19.
Nr. 4-1874

/f./

1

Venerat Comitet central I
Referitor la preţiuita recercare a Veneratului Comitet central d-tul 23 !uniu 1874
de sub Nr. 110, venim cu totli. reverinţia a reporta în următorele:
Despărţiementul cercnal al Xi-lea pentru progresarea Asociaţi unie s-a nesiu t a corespunde dispuseţiunilor indicate în paragrafii 10, 12, 15, şi 16 dein regulamentul Asocia-
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ţinnei; inse vitregimea tempului de o parte, era de altă parte acea împrejurare nefavoritoria:
că membrii subcomitetului fiendu tot de odată oficiali în diferite ramuri, n-au potnt şi nece
că pot dispune liber de temp- până acum pucin seau aproporţlune ch!amărei sale, nemica re-

8nltat îmbncnrl!.toriu pote areta.
în şiedintia ţionută în 9 Februariu 1873 s-au luat mesurele necesarie pentru poti,nţiosa
realisare a scopului îndlgitat în /paragraf.li/ 22 şi 23 dein regulament, precum şi pentru incassarea tacselor restante; dea de antâniu dispuseţiune până adl a remas fără resultatnl
dorit, tot dein motivele amentite şi cu dorere trebue să mărtudisiesc că şi dein n~păsare
~i indiferentism; la a dona înse a încurs deintre tacsele restante în decursul anului 1873/4-65.
fi. v.a.

şi

anume de la

următorii

'

membri:

/

I i
. . 10 fi. v.a·
pro 1871/2, 1872/3-1. Ilie Fortişiu, preot în Badon, tacsa pro doi ani
10 fi. V.a.
pro 1870/1, 1871/2-2. Gregoriu Pop dein Băseşci, tacsa pro doi ani . . .
10 fi. v.a.
pro 1871/2, 1872/3-3. Ioane Pop, posesor în Domnin, tacsa pro doi ani . .
. 10 fl. v.a
pro 1870/1, 1871/2-4. Matei Silvani, preot în Bocşia, tacsa pro doi ani
.10 fl. V.a
pro 1869/70, 1870/1-5. Nicefor Ossian, preot in Sdsig, tacsa pro doi ani
. 10 fl. V.a.
pro 1870/1, 1871/2-6. Teodor Szilagy, preot în Coşei, tacsa pro doi ani . .
. 5 fl. v.a.
7. Ioane Angyal, advocat in Şimleu, tacsa pre un an . . • • • . . . . . .
Suma

totală

65 fi. v.a.

Acestă sumă,

avem onore a o aclude aci sub ./. pre lângă acea rogare, se:
Veneratul Comitet central a cuita premirea sumei aJJ)entită, pentru legi.timarea acestui subcomitet fa.cia de membrii respectivii.
In urmă cu totă veneraţiunea aducem la cunascenţia Veneratului Comitet central; că in decursul anului 1873, acest despărţiement = dein causa morbului epideinic ce a grasat - nu a potut ţienea adunare generală; acum inse cerund trebuinţia comitetul central, pentru reluarea firului intrelăsat a activităţei sale, a convocat adunarea generală a despărţiemântului pre 21 a lunei Iuliu a anului curinte,
despre a cărui detiermuriri., a reporta la templul seu, ne vom ţienea de str~nsă
Binevoiescă

detorinţie.

Dat din şiedinţia subcotnitetuJui a despărţiemântului XI, ţienuta la. 6 Iuliu
1874 în Şîmleul Silvaniei. Alimpiu Barboloviciu, vicar for. al Silvaniei ca preşe
ainte ad-hoc. Vasiliu Pop. actuariu.
1\rh. Stat. Sibiu, doc. nr. 130/1874, f. 1-lv.

Prea Onoratului Domn Georgie Filepp, advocat în

Tăşnad

I\r. 125-18î5

/f./1
Prea Onorate Domnule!

Precum vei benevoi a vede dein aici .f. alăturată sentenţia în copia a Judecercuale din Tăşnad de d-to 20 !uniu a.c. Nr. 1564, _prein disposiţiunea testamentaria a repausatului Ioan Galianu fost paroch în IT'ăşnad-Szarvad, Asociaţiu
nea transilvană este constituită de erede universale a massei aceluia şi totodată
0>te provocată a se presenta pre 31 Iuliu ac. la 9 ore antemeridiane la pertractarea
<iSUpra massei remese de repausatul testatore seau în peI'Sonă seau prein plenipotenţialul seu.
Deci, ca acestea Asociaţiunf'., se nu sufere ceva daună, dein oausa nereprezentărei sale pre terminul defipt subsenitul presidiu şi fa voia a Te raga pre prea
Onorat Domnia lra, ca în calitate de advocat plenipotenţial al Asociaţiunei, se binevoieşti a reprezenta drepturile şi pretenţiunile, atât facia cu fundul aşia numit al
A!',ociaţiunei cât şi facia cu fondul Academiei române de drepturi, !Informându-te
de1n testamentul respectiv despre tote împregiurările, cum şi despre starea averii
H'spectivuJui testatore, se încerci cu tot rostul realisarea drepturilor iti pretenţiurătoriei
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voiesce a fi părtase la legatul făcut ei numai cu benefici faveritoriu. adecă fără a
nile basate pe testamentul respectiv, de sene înţelegându-Ie, că Asociaţiunea /F. lv.1
pote lua asupra-şi numai îndatariri şi sarcini fără de beneficiu şi folose.
ln fine ne permitem rogarea, ca să benevoieşti ami exopera ~i tramete cel
mai curând 'un esemplariu şi copia autentică dein testamentul respectiv şi cu aceea
ocasiune totodată a ne informa ... despre totă starea cauzei cestiunate.
In deplină speranţia, că nu vei refuza a primi asupră-ţi această însărcinare,
în interesul Asociaţiunei cestui aşediement de cultură, ne luăm voie aţi treamete
aici .f/. alăfurat plenipotenţia respectivă.
De la presidiul Asociaţiunei T--ane pentru literatura şi cultura poporului român. Sibi uin 8 Iuliu 1875 ... In atenţia D-lui Vpreşiedinte.
Nr. 125-1875. Onorabilei Judecătorii cercuale ln Tăşnad
Onorabilă Judecătorie cercuală!

In urma decisiunei din 20 Tuniu ac. Nr. l5G4, pren care ni ~e notifică cum că
repausatul Ioan Gallianu fost paroch în Tăşnad-Szarvad prein disposiţiune testamenta.ria, ar fi dechiarat de erede universal al massei remase pe Asociaţiunea Transilvană pentru literatura şi cultura poporului român, ne ţienem de datoria a aduce
la cunoştinţa cum că sub datul de astădi, s-a denumit de /f. 2) de advocat plenipotenţial al Asociaţiunei, pentru representarea drepturilor şi pretensiunilor aceleia,
la pertractarea massei remase de repausatul testatore sus numit, ţienân~ă în 31
Iuliu, prin . . . Dorim Georgie Filepp, advocat în Tăşnad, căruia totodată i s-a şi
trames deci şi plenipotenţia respectivă.
în fine ne permitem rogarea, ca onorabila Judecătoria cercuală să binevoiască
De la presidiul Asociaţiunei Tr;.msilvane pentru literatura ~i cultura poporului
a dispune estrădarea unei copia autentică dein testamentul respectiv.
român. Sibiu în 8 Iuliu 1875.'In atenţia D-lui vpreşedinte
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 125/1875, f. 1-2.

21.
4-875

/f./l

nr. adun. gen. cerc.
140/1875
Venerat Comitet Central!

Comitetul cercual a despărţământului XI, cu totă onoarea vine a vă presenta
aci sub /. alăturat protocolul luat în şiedinţia adunărei gen. cercuale ţienută Ia 17
!uniu 1875 pre cum şi summa incursă ca tacse, parte de la membri ordinari vechi,
parte de la cei nou înscrişi, precum şi de la cei ajutători, tot la olaltă 147 f. adecă
unasutăpatrudiecişişiepte floreni v.a. pe lângă copia catalogului aci sub 2/. aclusă.
Cu acestă ocasiune comitetul şi ia libertate a vă atrage venerat atenţiune
asupra concluselor de sub n-rii 8 şi IO din protocolul rol'(ându-vă cu tot respectul
de a influinţia întru acel la adunarea generale - încât nu se vor ţinea de afacerile gremiale - se binevoiască luând în consideraţiune mativele onorate, a incu.
viinţa, conform sumelor incurse din acest despărţiamânt 1 % procente, ce ar fi a
se întrebuinţia diumetate pentru ajutorarea învăţăceilor de meserie aflători în cu!lrinsul acestui despărţiământ, er ceealaltă diumetate pentru înfiinţiarea unei biblio1eci în centrul acestui despărţiământ, ce ur contribui mult la ajungerea (f. lv.) scopului de a înainta cultura şi a sterni iubirea cătră înveţiatură in sânul poporului, mai
tncolo cu privire la condusul de :o;ub nr. 10. de cumva v-ar fi cu putinţia, binevoiţi
a dispune ca foaia Asociaţiunei „Transilvania", să se espedese într-un esemplariu
gratuit_ şi pentru acest Comitet şi de.ar fi cu putinţia cu n-rii coplet a esemplarelor
de la mceputul eşirei foiei, în favorul bibliotecei înfiinţândă. Dat din sedintia adunărei ce:·:::uale ţienută la 17 Iuniu 1875. Alimpiu Barboloviciu, Director:
·
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/f./'J
Protocol

Luat în şiedintia adunărei cercuale a despărţiămentului XI a Asociaţiunei
Tr.-ne pentru literatura şi cultura poporului român, tienută la 17 runiu 1875 în
Bobota sub presidiul Interimal al Reverendisimului Domn Alimpiu Barboloviciu,
\·icariul Silvaniei, cu care ocasiune:
1. Reverendisimul Domn preşiedinte luând cuventul desfăşicrră în tereni emoţionatori mareţiul scop a Asociatiunei Tr-ne pentru lit. şi cult. poporului român,
accentuând între altele că: ,,terenurile în care şi-au desvoltat poporele activitatea
lor sunt terenul vast a şciinţielor _a artilor frumose, a comerciului, meseriei. artei
militare şi a agriculturei". „Evul nou - continuă - şi mai vertos sedul al 19-a
asemnat şciinţiei ralu cuvenit de a conduce ca un felinariu naţiunele şi omenimea
pe terenurile lor de activitate, şciinţia a risipit barierele isolatorie de naţiuni, şcin
ţia ocârmuesce acum plugul şi secera ţieranului" şi în urmă provocând la coinţie
legere şi unirea poterilor spirtuali şi materiali a membrilor in privinţia prosperărei naţiunale şi rogând întru ajutotiu pre Mântuitoriul popoarelor dechiara şieLa acest cuvânt de deschidere respunde petruns de asemenea spirit şi însufledinţia de deschisă.
ţire Georgiu Pop ccrnmembru respicând mulţiemita căldurose R.D. preşiedinte pentr uactivitatea desfâsiurată întru ajungere scopului Asociaţiun~i.
Ambele vorbiri petrecute de săteni bine, respective /f. 3v./ dein partea adun.
gen. se iau spre plăcută şciinţia, şi adunarea trece la ordinea dilei.
2. Din partea Comitetului se presentă programul Objeptelor pertraptende în
decursul acestei adunări prelucrat în Şiedinţia Comitetului, ţienuta la 16 !uniu 1875.
Acest program - dându-i-se cetire în facia adunărei - se primesce fără obser vaţiune de basea procedurei cu privire la objeptele pertraptânde.
3. Jn înţielesul programarei primită su nr. 2, se cetesce raportul actuariului
despre activitatea Comitetului începând de la constituire şi până la adunarea presintă, din care peste tot e de însemnat şiese şiedinţie şi a conchemat 3 adunări
gen., dintre care, una neinfăţioşiendu-se membrii, a rămas fără resultat, mai încolo, a incasat 277 f., care sumă s-a înaintat la localu destinaţiunii sale.
Cu această ocasiune casariul Georgiu Mayor verbalminte raporta, că de la
diua adun. conchemată fără resultat, la 21 Iuliu 1874, ca tacsă de la membrii asociaţiunei, nemica a percipit.
In legătură cu raportul se presintă şi raţioţiniul despre suma sus amintită a
fostului casari I. Vicaşiu, cu adusele recerute pentr ulegitimare.
Raportul cetit, precum şi raţioţiniul casariului se decide a se străpune unei
ecnnisiuni spre cessurare şi respective revedere, spre ce scop se esmite comisiunea
constatatorie din membrii, Ioane Conţiu, Mihail Pop, Simeon Budişian şi Samuit
Bădescu, pe lângă acea îndrumare, ca se reportese despre resultatul ... în decursul
'acestei adunare, din care motiv la propunerea D. preşiedinte, şiedinţia se rădică pe
una 1/2 de oră.
/f. 4/ 4. După espirarea tempului ~n înţielesul condusului ... , membrii se întrunesc şi şiedinţia se deschide, cu care ocasiune Comisiunea esmisă pentru revederea
raţioţiniului şi presintă raportul seu în înţielesul căruia raţioţiniurile presentate
de D-nid cassari s-au aflat întru tote posiţiil.e de corect, deci cu percepţiunea de
277 f., care sumă a incurs de la 55 membrii ordinari şi 29 membri ajutători, se
recomandă spre primire, pe lângă esprimarea recunoscinţiei şi absolvirea casariIor ... de la ulterioara responsabilitate.
Mai încoJo, cu privire la primirea tacselor, a incurs 126 fl. şi in speţie de la
acum înscrişii membri noui ordinari 47 f., de la membri ajutători 4. fi., era de
l:-1 m"mbri vechi ca tacse restante 75 f., după cum arată catalogul aUeturat.
Cu privire la întâia parte a raportului Camisiunei referitorie la ratioţiniul foş_
tilor cr1o;ari, după ce acela s-a aflat intru tote posiţiunile de esact se ieu 15pre
~cirn \ia nlă::ut:'i şi D-nii casari, anume lloane Vicariu şi Georgiu !l\/Iayor. pe lângă
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esprimarea reiunoscinţiei şi absolvire de la unteriora responsabilitate, despre ce
sunt, a se încunoscinţia prin estras protocolariu.
Referitoriu la a doua esengă a raportului Comisiunei, suma de 126 fl. incurse ca
tacse, se decide, a se înainta pe lângă aleturarea catalogului la Comitetul Central.
5. Se ceteşte recercarea comi,t_etului central d-to 8 Iuniu nr. 106/875 în privinţa
tacselor restante.
Această resercare se ie spre scienţia, şi în urma aceia se decide, a se provoca
D-nii protopopi, se stăruiască cu tot zelul şi cu tota ocasiunea pentru încasarea
tacselor restante, în această privinţia /f. 4 v./ e a se esmite una provocaţiune cătră
D-nii protopopi aparţinători de reionul despărţământului XI.
lncât recercarea umilită conţine disposeţiuni şi pentru afacerile casariului cu
privire la încasarea restanţielor se decide, a i se străpune pentru acomodare.
6. Venind la ordinea dilei reînprospătarea dispuseţiunilor cu privire la arondarea agenturelor comunale, în poterea /paragrafelor/ 22 şi 23 din regulament:
adunarea gen. luând în considerinţie, că înfiinţaria agenturelor camunale trece de
o lipsă inperativă pentru îajesnirea ajungerei scopului intenţionat, de a înainta cultura între popor, respective de a-i stârni iubirea către şciinţia, decide a se provoca
D-nii protopopi să binevoiască prin respeptivii D-ni pI"ţeuti a dispune, ca in fiecare
comună să alegă patru individi apţi, din carii ar fi a se conpune agenturele comunale şi dupt ... acelora, să raportese, aducând Ia cunoscinţia comitetului nominalminte în ori care comună, cine s-a ales.
Eră comitetul se indrumesă ca în cas de anume provocaţiurt€ vor rămânea făm
resultat, ori din ce privinţia, aciastă împrejiurare să o facă cunoscută la Adun.
gen. venitore.
7. Se propune că după ce membri nu-şi pot lua chitara, cungşcinţia despre
objeptele pertraptende in adunările generale, s-ar indica de _lipsă ca programul
statorit despre abjeptele pertraptânde se se aducă la cunoscinţia previe şi pe calea
jurnalistică.
Această propunere se primesce, şi comitetul se îndrumă: cu programa objeptelor pertractânde în adunările generale, să se aducă previe la cunoşcinţia membrilor şi pe calea jurnalistică /f. 5/ Se propune, ca după ce la stăruinţia de la constituirea sa, a jncurs sume însemnate, care s-au înaintat la locul destinat, considerând că scopul final al Asociaţiunei e de a oferi ajutore numai pentru studinţii
de pe la şcole, fria de a sprijini şi pe acei înveţiăcei, cari se află pe calea industriane sau meserieşi, mai încolo luând in consideraţiune acea inprejurare, că a lăţi
şi sterni iubirea către învăţiatură în senul poporului fără mediloce remâne o dorinţia pin şi in urmă considerând că din sumele incurse, s-ar vedea de drept, a fi
aiutaţi acei înscrişi, cari se află pe teritoriul respectivului rlespăţiament, prin
urmare, e a se roga comitetul central, de a influntia întru acolo la adunarea generale, - se binevoiescă - luând în consideraţie motivele ... , a aplacida conform
sumelor incurse din acest despărţiemânt, ,10 % ce ar fi a se intrebuinţia, diumătate
pentru ajutoran•a invăţiăceilor la meserie, eră cealaltă diwnetate pentru infiinţia
rea unei biblioteci.
Propunerea se primeşce fria contradicere şi se decide, a se roga Comitetul
Central de a influinţia în directiunea propunerei primită, pentru de a dobândi ajutorele de 10 % spre scopul descris.
9. Se propune: ca după ce cu începutul anului 187.6, se vor introduce mesurele metrice, care necunoscute fiind la popor, prin nesciinţia să fie spus apucătu
relor parvenitorie din pofta de câştig, se se provoce toţi D-nii preuţi prec\Jlll1 şi notarii, de a ţinea lecţiuni publice la popor, pentru de al prepara /f. 5v/, de a se sci
folo!'>i fără detrimentul seu cu măsurele ...
Acestă propunere se primeşce, conform căria D-nii preuţi şi notari, sunt a se
roga, ca să-şi dee tot sucursul şi nisuinţia, de aduce la cunoscinţia poporului mesurile amintite şi prin prelegeri publice a-l deştepta despre modul de folosire
acelora.
10. Se propune: ca aupă ce cuitarea tacselor incurse, se espedete la Comitetul central. se face tootdeauna prin foia associaţiunii „'Ilransilvanla" şi după acesta
foia va servi de document la .raţioţinele ... de o parte, de altă parte eră, ar fi de
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dorit, ca acea foia se remână pentru posteritate şi in archivul despărtiământului se
se roge comitetul central, pentru espedarea foaiei amintită şi pe seama despărţiă
m.entului gratuit şi in cât se vor pate de la începutul edărei acestei foie.
Se primeşte şi se decide, a se roga Comitetul central pentru tramiterea foiei
„Transilvania" gratuit, (pe sema) despărţiămentului XI, şi în cât se pote, de peste
toti anii, de la începutul edărei la lumină în favorul bibliotecei infiinţiende.
11. Se propune, ca de cumva, cineva, ar dori a ţinea disertaţiune la adunarea
ventorie, se se presinte elaboratul la preşiedintele despartiământului până baremi cu
B dile înaintea aduuărei. Se primeşce.
12. Venind la ordine defigerea locului adunârei generale pe venitoriu: Se ddică la ordine de condus propunerea /f. 6/, că adunarea gen. a despărţiământului
pe venitariul an 1876, se se ţină in Şimleul Silvaniei. Cu dispositiunile ulterioare ...
şi cu defigerea terminuluise încredinţiasă comitetul, avend de datorinţia a-şi face
cunoscute de timpuriu dispusetiunile, luat2 in astă privinţia.
Cu acestă ocasiune Rv. D-n_preşiedinte, luând cuventul, dechiară că activitates comitetului, după tenorea /paragrafului/ 19 din regulamente, terminându-se templul de trei ani pe care a fost ales, s-a terminat, prin urmare atât în numele seu
cât şi întru a membrilor comitetuiui, pe lângă esprimarea de mulţiamită pentru încredere, abdică, provocân d pe adunare, ca să ieie mesurele recerute pentru constituirea comitetului de nou.
După acestă provocaţiune şiedinţia se ... , înse numai de cât se intrunesce su
presidiul ad-hoc a spt. D-n Georgie Pop, Alegându-se de notar ad-hac. N. Lucaciu.
provoacă ...
13. Trecând adunarea generală sub presidiul susnumitului, la ordinea dilei, la
propunerea D-lui preşiedinte.
De membrii comitetului sub presidiul Hv. D-n Vicariul Silvaniei, Alimpiu Barboloviciu, cu aclamaţiune se aleg, Ioan Angyal, Ioan Maniu, Georgiu Mayor, Ioan
Nichita, Andrei Cosma şi Vasiliu.. Pop, prin urmare dechiarându-se Comitetul de
constituit, preşiedintele ad-hoc cere locul preşiedintelui ordinariu şi se decide, a se
incunoscinţia membri aleşi, pentru acomodare prin estras protocolariu.
Uupă acestea, Rv. D-n presiedinte respicând călduros mulţiămire, atât in numele seu, cât /f. 6v./ şi a membrilor Comitetului pentru încrederea onorifică, pe
cum şi membrilor Associaţiunei preste tot, pentru sprijinirea ... a scopului associaţ.iunei dechiara siedintia de inchisă.
Acest protocol s-a autentificat în siedintia Comitetului, tienuta la 10 Iuliu
in Şim~ul Silvaniei, 187?. Alimpiu Barboloviciu, Director, Vasiliu Pop, actuariu.

/f./

Copie

7

Catalogului
membrilor vechi, noui si ajutatori cari au solvit tacsele
Nr.

Numele

şi

conumele

Chemarea

Locuintia

Tacsa

crt.
fi.

x.

Pentru
diploma
fi. xr.

Jlf embl'ii noi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vasiliu Patcasiu
Patriciu Lobontu
Dr. Vasiliu Luceciu
Alesumdru Costea
Alesandru Mircea
Ioan Godolan
Vasiliu Mureşianu
Georgiu Soter

posesor
posesor
posesor
posesor
uotariu
econom
preot
econom

Er. Hotvan
Silvaşiu

Sâncraiu
de Sus

Orţia

Chieşd

Geortelec
Asuagiu de Jos
Achişiu

5
5
5
5
5
5
5
5
47 f.
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Membrii

ajutători

I. Constantin Cupşia
2. Ioan Simon
3. Tiberiu Gael

docinte
/prort/?
preot

Husmesou
Berseu de Jos
Dersida mica

2
l
l

4. f.
De la membrii vechi
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rv. Alimpiu Ilarboloviciu
Ilie Fortisiu
Ioan Cosnia
Teodor Lengyel
Ioan Conţin
Demetriu Coroian
Laurentiu Caba
Ioan :\Ioldovan

După

vicariu
preot
protopop
preot
preot
pt. pop
pt. pop
preot

Şirul eu

Iladon
P.:ricei
Stremţiu

Gerocuta.
Santeu
H. Geortelee
Benişioriu

10
5
5
15
5
15
15
5
75. f.

adunare a incursu de la :

1 • Georgiu Rosu
2· Andrei Cosma
3. Dr. Iuon Maniu

protopop
prefept
jude trib.

Supurul de jos

5
5

10

Şimleu

Sume totele 147. fi. v.a.
Şimleu, 1875, 17 Iuliu. Alimpiu Berbolovici, Director. Vasiliu Pop, actueriu.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 140/1875, f. 1-7.

Onorabile Comitet!

La provocaţiunea €n data 20 Iuliu 1875 Nr. 141/142, 1875 am onorea, cu tota
reverinţia a ve notifica, cum că după ce testatorele Ioan Gallian, după facerea t.estamentului a morit după un an şi patru lune, averile in testament specificate, nu
~ustau mai mult afară de doue pretensiuni contractuali, înse nesinc ... , însă pasive
au ramăs ... 800-1000 fl., acestea .. afară de una prima cam de 200 fi. v.a.,, acum
tote s-au plătit, şi aşie astădi întregul la pament lu formează numai sesiunea din
Erkisfalu, în valore cam de 800-1000 fl. - din cari revin de a se substrage pasivele încă neplătite, cum s-a memorat, cam de 200 fl .. Prin urmare starea activă a
Jăsămentului astădi ar face cam 600-800 fl. v.a., care de cum-va pecum sperez
după textul testamentului, fondul theatrale şi cel al academiei va cade cu legatul
său, nefiind altă avere afară de Posesiunea Associatiunei lit. legată, o va obţine întrega Associaţiunea lit. Transilvania.
Mai detaiat voi pote relata numai după pertraptarea la pământului, ~ară pânatunci binevoiţi a primi sincera-mi expresiune, remânend plecat serv, Georgiu Filepp. Tăşnad, in 25/7 1875.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 150/1875, f. 1.
22.

per 7 August 1875

/f./l

D-l Dr. Ioan Nichita, advocat în Zeiau, tramite de-a dreptul Cassei 1 obligat, urb, ung., Nr. ,1:>672, de 100 f. v.a., cu cuponii din 1 ... 1985. Stezariul ...
Arh. Stat. Sibiu, fond. Astra, doc. nr.

170/187~.

f.1.
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/f./1

Venerabile Comitet:

In legătură cu representaţiune mea din 25/7 875, făcută la provocaţiunea din
'.!O Iuliu ·1875. !Nr. 1142, despre la pămentul lui 'Ioan Gallian, fost preot gr. cath. român în Tăşnad Szarvad, am onoarea a reporta precum urmedia:
Despre la pămentul sus menţionat, prin judecătoria cercuale din Tăşnad în 4
Septembrie 1875, Nr. 2928-875 s-a aclus condusul prin care averile nemişcătorie a
repasatului Ioan Gallian din Erkisfalu de sub Nr. 73 al cărţilo r funduale stimate la
694 fi. 20 cr„ se adjudecă ca proprietate Assaciaţiuni lit. Transilvanie er cu greument de 343 fi. 99 cr. v.a„ mai departe un deposit de 30 fl 25 cr. şi una pretensiune
de 40 fi. v.a. şi interesele una restante. Aceste summe sunt înse, de a se întorce
spre plătirea contribuţiunei restante, în Tsnad Szarvad, în summa aproximativă
cam de ;38? / fi. Aşiedară, câştigul Associaţiunei ... din Erkisfalu sub Nr. 73 care pate ... 800-1000 fi. v.a. - împovărată cu una ... d~ 343 fl. 99 cr. v,a. carea derivă de ... ca lăsământul lui Gallian fiendu pentru datorie mai din multe
parţi atacat ... , şi în elecuţiune ... !Mult măritul Domn Vasiliu Pop. canonic gr.cath. român la Gherla şi elecutor testamentar, /fi.V./ am aflat de consult pentru
~alvarea sesiunei din Erkisfalu, Nr. 73, a plasa tote datoriele, care nu s-au potut
acoperi din preţul averilor mişcătorie, prin licitaţiune vendute, şi aşia acolea 343 fi.
!19 cr. v.a. din partea Mult Reveritului P-1 Canonic Vasiliu Pop s-au anticipat, pentru salvarea sesiunei de licitaţiune, - care era să se consume de tot, fără să fie
remas pentru Associaţiune barem un crucieriu - aşiedară fapta Domnului Canonic
Vasiliu Pop merită totă lauda şi recunostinţia.
Acestea notificându-Ie mi ieu voia a roga pe Venerabilul Comitet, se binevoiască şi dispune, ca Mult Reveritul D-l Canonic Vasiliu Pop din Gherla ~e-şi recapete cât mai curend salarii, în favoarea Associatiunei, anticipaţi în summa de 343
fl. 99 cr v.a„ Cu aşie sesiunea din Erkisfalu, Nr. 73, se devină curat proprietatea
Associaţiunei. cu care apoi va pote dispune după bunul placul suu. Sesiunea
câştigată, cred că se va pote vinde de la 800-1000 fl. v.a.
Condusul citat Nr. 2928-875 încă nu a devenit la potere executivă, - înse
după ce cred că neci din una parte nu se va ataca, căci va deveni executiver îndată
voi relaţiona, communicând totodată şi conclusul în origine.
Până atu~ci remân cu cuvenita reverinţia, plecat serv, Georgie Filepp,
jurist
advocat. Tclsncid, în 5/11 1875.
Arh. Stat. ~ibiu, fond Astra, doc. nr. 274/1875, f. 1-lv.
25.

/f./
Venerabile Comitet!

Conform lăudabilei pravocaţiuni din 8 februar 876, Nr. S. II ex. 61-876 am
onorea a notifica, cum că, cu responsul din 24 !anuar 1876 estrasul Cărţilor funduale despre averile lui Ioan <!iallian, s-a suscernut Venerabilelui Comitet, iară
acuma se acclude sub ./. estrasul colei de pâment - cu privire la vinderea posesiunei cestionate, s-a găsit cumperătoriu în persoana lui Ioan Basti, fiu al fostului
preot în Ergirot, care a promis pe posesiune 1200 fl. de la 1 Octobre anului curinte, plătind în 5 rate egali anticipând, una cu interesele stipulânde. Care dacă
s-ar primi din partea Venerabilelui comitet, fiinducă preţiul cumpărării lu po\e
asecura şi cu altă ipotecă şi de la acolo se sperează punctuală plinire a condiţiunilor de plătit, din pai:.te-mi, potiu recomenda premirea acestui cumpărătoriu,
pentru ca preţiu! oferit e cel mai mare în impregiurările de facia, de care mai
111,;1re nu se poate. nC'ci întru a Rm spera. VindC'rPri parcelat{! nu SP pot<' Pxecuta,
pentru că cumpărători nu se află, - mai ales cumperători cu garanţie. La cât,
când s-ar primi acest offert, me rag să binevoiţi a face dispuseţiunile ulteriore,
pentru compunerea contractului, notifica notificând totodată, că câte perconte ar
17 - Acla Mvsei Porolissensis, voi. XX, 1996
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plătit pentru ratele remânende? La
alăturatei plenipotenţie şi retrimiterea aceleia.

veni de

Fiind

cu

cuvenita

reverinţia,

plecat

tot casul, me rog de subscrierea aci
serv.

Georgiu

Filepp.

Tăşnad

în

21/3 1676

Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 116/1876, f. 1.
!26,

/f./1
Venerabile Comitet!

Decisiunea Venerabilelui Comitet din 21 April a. cur. Nr. '116, referet.oria Ia
\·inderea posesiunei din Erkisfalu, de Ioan Gallia, legată Associaţiunii Iit. Transilvanie, am comunicat-o lui Ioan Basti, înse acPsta, condiţiunile stipulatC' dl'
Venerabilul Comitet Ie află neacceptabile, despre ce me grăbesc a încunsciinţia
Venerabilul comitet, că, ca se binevoiescă a face cât mai curund dispuneţiunile
necesarie, pentru vindecarea intenţianată, cu atât mau tare, pentru posesiunea
din cestiune folosindu-se în trei călcăture, călcătura de ogor pe anul venitoriu
pote deveni nefolosită în detrimentul fondului Associaţiunei, pentru ca annii
arendaţiei vor espira în 1-a Octobre şi aşia posesiunea pe annul venitoriu va
pote remâne nefolosită, tot spre detrimentul fondului Associaţiunei.
Gu această C1Ccasiune nu potiu a nu-mi esprima părerea de reu /f. lv/, pentru procedura, după părerea mea, de totul nepractică rediucandu-se la valore de
conclus dorinţei de a se vinde posesiunea cu licitaţiune publică, pentru că la
atare caz, . . . cunosce procedura licitaţiunilor publice, se va convinge pe uşior
că pe această cale se pote că va câştiga unul sau altul solicitante, dară după a
mea perere, Associaţiunea neci de cât. Dar, eszalvavi animam meam!
De nou rogându-me se binevoiţi a decide cât mai curund, remânend cu
reverinţia,

©eorgiu Filepp.

Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 160/1876, f. 1-lv.
27.
Domnului Carol Fischer în Erkisfalu

p. u.

Tăşnad

Kr. pres. '12/876
arh. 176
Prestimate Domnule!

Primind preţuita epistolă datată 8 a 1. c„ am luat cunoscintia despre offertul
D-voastre în privinţia cumpărărei realităţilor testate prin repausatul Gallian Associaţiunei p. I. rom. c. p. roman. Avend însă, comitetul acestei Associaţiuni, a
decis asupra offeraului D-vostre şi nedechiarându-ve nişti unele puncte destul de
lămurit, subsemnatul presidiu-şi iea voia, a ve pune înainte de ie da obie\'tul
'Pre pertractare unele întrebări şi anume:
a). Esci d-ta gata a solvi preţiul offerit de 1300 fi. !n bani gata Ia încheierea X?
b). Porta-vei tote spesele de transcriere şi ale ... ? Binevoiesce dar a ne respunde Ia întrebărele aceste cât mai .. „ ca se nu sufere affa_ /f. lv' cerea
'1mân'1.re.
Se observeză în fine, că numai dacă ar suna respunsul d-tale la întrebările
de sus afirmatoriu, s-ar potea intra în pertractări seriose. De la Presidiul Associaţiune transiJvane p. I., şi c. p. r. Sibiu, 12 !uniu 1876. Urgent. Esped. Bolog-a.
Nr. pres. 13/876
arh. 176
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D-lnu Georgiu Filepp, advocat in

25!J

Tăşnad

Preonorate Domnule!
Preţuita scrisoare, ultima (fără dată) în causa vinderii
realUăţilor
după
I. Gallian, o am primit, luând la cunoştinţia comunicatele, subsemnatului Presidiu dorind inse a ll!ce toţi paşii în causa acesta, cu concursul O-vostre atât de
µatriotic, nu pote să nu ve comunice înainte de ce subşterne affacerea spre definitiva decidere a Comitetului Asociaţiunei. Că au mai intrat un offert de cumpărare referitoriu la realităţile de. . . prin care se promitea 1300 fi. în numerariu.
Părându-se offerentul după nume a fi neromân şi crediend că Comitetul Associaţiunei preferă a vinde realităţile ceteris paribus la un /f. 3v./ român, suntem rogaţi frăţiesce, a întreba pe el Ioan Basti, seu pre alt ori care român de pe
acolo, dacă e aplecat a da şi el preţiul de 1300 fl.
Sperând că ve-ţi avea dinpreumă cu subsemnatul Presidiu avantagiul Associaţiunei în vedere, bi,nevoiţi şi ne comunicaţi respunsul cu grabă, csi. se pată
urma decisiunea definitivă. Sibiu, 14 !uniu 1876. De la Presidiul Associaţiunei
transilvane p. 1 şi c. pop. rom .. Esped. Bologa.

Arh. Stat Sibiu, doc. nr. 176/1876, f. L-3v.

za.
Venerabile Comitet!

f

La lăudabila provocaţiune presidiale de sub nr.
cută plăcere grăbesc a ve comunica, cum că Ioan Basti
solvi pentru posesiunea testată de Gallian 11300 fl. v.a.

13. 1876. cu cea mai plă
a primit condiţiunea de a
- de una data, - îndată
ce contractul de vendiare lu va primi, prevediut cu tote recierintiele de a se
pote întăbula. Despre carea plăcuta împregiurare reportând me rog se binevoiţi
il face paşii ulteriori. Remânend cu cuvenita reverenţia, plecat serv, Ge>orgiu
filepp.
Tăşnad,

în 30/6 1876.

A:rh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 184/1876, f. l.
29.
Ilustrisime Domnule Consileariu
Associaţiunei

şi preşiedinte

al

literarie Transilvane!

if./ I
Cu scrisorea de sub Nr. 14-1876 presidial în datu, Sibiu, 5 Iuliu 1876, am
primit contractul proieptat pentru vinderea sesiunei din Erkisfalu, testate de Gallian, care D-l Ioan Basti lu primeşcc necondiţionat, înse fiind-că sesiunea în proprietatea cumperătorului de facto numa în 1 Octobre devine, cumpărătoriul crede
a nu fi nemodest, când se rogă, ca preţiul de 1300 fi., încă numai cam pe finea
lui Septeml;ire se se străpună suma en contractul subscris de el spre ratificare
Venerabelelui .Comitet, cu atât mai tare pentru ca tocma în acest moment nu se
află cu toată cumma gata. Când această rogare a cumpărătorului o aflu ~i clin
parte-mi iustă, fiindcă în giurstările de astădi, neci decât n-am potut conta la
aşia preţiu şi din parte-mi cu tot respectul me rog se binevoiţi, ca preţiul se ~e
străpungă cu finea lui Septembre. considerânduse altfeliu contractul în tot cuprinsul de consumat. Aşteptând cât mai curund respus. Remân pe lân~ă ex.pre~iunea deosebitei revererinţi plecat serv, Georgiu Filepp. Tăşnad, 20/7 1876 .
.'\rh. Stat. Sibiu, fond. Astra, doc. nr. 222/1876, f. I.
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30.

IluLstrissime Domnule Consiliariu
preşiedinte

al

Associaţiunei

şi

litterarie Transilvanie

/f./

I

Conform litterelor presiediale Nr. 21-1876 am onorea a vi retrimite contractul în favorea lui Ioan Basti, mie comunicat spre ulterioară dispuseţiune.
Totodată nu mă pot abţiene a-mi esprima părerea de bine pentru surnma
de 1500 fi. în folasul Associaţiunej_ oferit. Pa lângă spresiunea cuvenitei reverintie.
remân, Tăşnad în 1/8 1876. plecat serv. Georgiu Filepp.
·

/f./

Contract

3

Încheiat în diua de astădi, între Associaţiunea Transilvană pentru literatura română
cultura poporului român îu Sibiu, de o parte şi
. . . . . . . . . . . .
în . . . . . . . . . de altă parte, precum urmează:
şi

1. Vinde Associaţiuuea Transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român
în Sibiu, sessiunea ei în Erkisfalu (cartea funduaria 73. A.B.I.). care cuprinde urmritoareile
parcele:
Nr.
crt.

Estinderea

Nr. top.
93
127
181
267
"05
"57
423
582
665
7"0
767
8"0
866
976
1015
1027
1099
1307
1250

2
3
4
5
6
7
8
9

IO
11
12
13
14
15
16
17
18
19

gradină

1 jug.

în comuna
aratura în drumul morii
Livad.e în Ghernice
Aratura in Iovisret
Aratura in Iovisret
Aratura in Toviszante
Aratura in Daroczut
Aratura in Fekete tabla
Aratura in Halom
Aratura in Uovid tabla
Aratura in Zerugor
Aratura in Branistia
Aratura in Uranistia
Livăda în folyormas
Arătură în C.s6gr6sveny
Arătură în Cs6gr6sveny
Arătură în Nagy Volgy
Livade în Miholyfalviut
Arătură în ::\Iiholyfalviut

1 jug.
2 jug.
5 jug.

1045
1550
12"0
60
340
330
825
8"5
"00
730
1400
12"0
90
655
205
990
1425
505
85

oa.
oa.
oa.
oa.
oa.
oa.
oa.
oa.
oa.
oa..
oa.
oa.
oa.
oa.
oa.

oa.
oa.

oa.
oa.

cupn.ţiulcondiţionatdel "OOfl. de1mamiiaşitreisutefloreni

lui
valută austriacă;

2.

2.

Primeşte

d-l Ioan Basti numita sessiune ca

cumpereătoriu
şi se obligă

cu 1 Octobre
a solvi sum~1
acesta la cassa Associaţiunei în numerariu deodată cu subscrierea contractului?
3. Concede Associaţiunea Transilvană pentru literatura română şi cultura
poporului român domnului . . . . . . . . întăbularea dreptului de proprietate µe
realităţile cumperate, fără întrebarea ei, mai departe, însă pe spesele cump~
1876 e. n. prelengă preţiul de 1000 fl. val. austr., -

rătoriului.

Drept aceea subscrierea prapria a părţilor contrakente
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 249/1870, f. lv; 3-3v.
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31.

Venerabile Comitet!

/f./ 1
Prin decretul judecătoriei singulare de Tăşnad, Nr. 4898-1873 fiind denumit
de Curatore pentru lămurirea la pămmentului lui Ioan Gallian în înţelesul acestui
decret în interesul Associaţiunei, am făcut următorii paşi:
1. Din arenda possesiunei din Erkisfalu de 104 fl. la annu pe semestrul
de la 24 April până la 29 septembrie 1875, de la Fischer Karoly am încasat
52 fl.
2. Tot d~n arendă pe semestrul de la 29 Septebre 1875. până la 24 April
1876 ... 52 fi.
3. Din pretensiunea lui Gallian contra Buzgo Mitru din depozit am reclicat
30 f. 25 cr.
4. Din pretensiunea lui Gallian de 50 fl. contra Veres Marton, după subtragerea speselor făcute în alte processe a defunctului după contracuita de sub ./„
de la Bogdan Geza am primit 24 fi. 8 cr.
5. Din pretensiunea lui Gallian cantra Secare Mitru am încasat în capital ... 40 fl.
6. Interesele acestui capital de 30 % la anu de la 24 April 1873 până la 24
Iuliu 1875 ... 39 fi. Summa perceptelor ... 237 fi. 33 cr.
Din această summă s-au errogat:
1. Contribuţiune pentru posesiunea din Erkisfalu pe annul 1875, după corisemnarea de sub .//. 40 fl. 25 cr.
2. Contribuţiunea lui Gallian pe annu 1873 în T. Szarvad după cuita sub 3
.f. .. 21 fl. 47 cr.
3. Pentru scurtarea de timbru obvenită în conpunerea actelor la ..
prin
antistiile semmunate la perceptoratul de Tăşnad sub Nr. . . . 470-1876 s-au plătit
17 fl. 58 cr. Summa errogatelor .. 19 Fl. 30 cr. După substragere rămâne curat:
158 fi. 3 cr. Care summă in acea rogare am onorea, a o substerne Venerabilului
Comitet, care benevoiescă am da absolutoriu recerut.
Totodată rne rog se binevoiescă suslăudatul Comitet, mai resolvi solvirea
speselor banali în interesul Associaţiunei făcute după consemnarea alăturată sub
4 . 1• în summa de 20 fi. 42 cr ..
In urmă cuitanţa de sub 5 . '. cu acea rogare o substern ca aceia provediută
cu subscrierea recerută, către mai curund, se-mi se retrimită spre imanuare soL
vintelui pretensiunei de 40 fl. - pentru a se pote efeptui estăbularea aceleia.
Remânencl in cuvenita reverinţia, Tăşnad, în 19/8 1876, plecat serv, Georgiu
Filepp, advocat.

„

Arh. Stat. Sibiu, Fond Astra, doc. nr. 28!j/1876, f. 1-lv.
32.

Onorabile Domne!
,'f./ 1

Tot românilor devotaţj causei naţionali debue se se interesedie şienţieraminte
de acelea împrejurări, cari ivindu-să ici colea pot avea ceva influinţia în grandiaa~a idee de realisarea progresului naţionale român.
Aşia sum eu ca preot român în comuna Eriu-Chisfaleu, s-au ivit înprejurarea că posesiunea Galiana testată As. Trans„ a devenit la vendiare. Din multe
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privinţie caus'.l. o calific a tot de interesantă din punct de vedere naţional.
'.'!imţiu necesitat a redica debila-mi voce în acestă cestiune.

în cât

me

Sciţi pre bine Onorabile Demne că decandenţia poporului nostru de acolo
provine ma vârtos , că moşiile române acuirate şi susţienute prin crunta sudare a
antenaţilor nOlitri, din ce în ce devin in posesiunea jidanilor şi cu un cuvânt la
neromâni, cari apoi abudiadiă de puseţiunea lor pe conta progresului poporului
român.
Aceste motive m-au îndemnat a întrepune vocea mea în târgul acuma subversand cu privire la vendiarea a verei Galiane /f. 1v./.
Avem în comuna nostră un posesor român, ·O. D. Ioane Basti român de trispecie probe, care cu virtutea sua proprie s-au redicat în avere şi respect meritând consideraţiunea tuturor cunoscuţilor săi. Acest Dcrmn e resalut a acuira şi
lăudata moşie în comuna nostră. Faţia de el stau alţi competenţi neromâni cari
voiesc per ... a paralidia salutarele intenţiuni a numitului Domn şi a se încuiba
in sânul acestui popor înca virgine ca la timpu se-1 potă apoi pe încetul sugruma.
Precum aud a încercat pe multe căli a-şi ajunge hidosul lor scop. Sper însă ca
acestă sinceră informaţiune respective, rugăminte va pute ccrntrabalanţia tendinţei~
lor.
lfog adecă pre D-vostre Onorabile, ca numita avere se o esoperaţi în favorul
lăudatului Domn O. Ioane Basti, neascultând de unele informaţiuni sinistre, cari
in ultimul lor resultat sunt contrarie binelui poporului nostru şi scopurilor Associaţiunei. Precum sum infarmat, respectivul Domn a făcut paşi necesari în acesta
afacere şi eu nu pot face alta, decât se me rog ca părinte sufletesc a poporului
acestuia, ca dein amintita moşie ... , numitului D-n I. Basti, sau în alt ca~ prin
licitaţiune, altor români se se vindia, care licitaţiune de altcum pote mult detrage din preţiul oferit prin numitul Domn. /f. 2/. De alt cum după recomandarea presentaţiunei mele cu deosebită stimă sum, Eriu-Chi1>falu, 4,19 1876. Al
Domnii Vostre Onorabile, sincer stimătoriu, Vasiliu Dragoşiu.. . per, român in

Chişfaleu.

Arh. Stat. Sibiu, doc. nr. 301/1876, f. 1-2.
33.

Prea Onoratului Domn Georgiu Filepp, advocat în

Tăşnad

/f./

1

Nr. 314-1876
Prea Onorate Domnule!

Am primit de la Judecătoria cercuală din Tăşnad una scrisoria de dto 12
::ieptembre a.c. Nr. 6177, prein care Asociaţiunea Transilvană este provocată a se
representa înaintea amentitei Judecătoriei pre 17 Octobre in a.c. la 9 ore înainte
de am;iadi, in causa pertractărei massei rema<>e di repausatul Ioan Koncz din
Girokuţ.

Deci, că Asotja.ţiunea nostră, se nu sufere cumva vreo daună din causa
nerepresentărei sale pre terminul sus indigitat, ne luăm voia, a te ruga pre prea
Onorat Domnia ta, ca să . . . de advacat plenipotenţial al Asociaţiunei, se benevoieşti, cu ocasiunea pertractărei masei rămase de amentitul testatore, a representa
drepturile şi preteriţiunile aceleia, conform teoriei septementului respectiv, de
sine înţelegându-se, că Asociaţiunea voiesce a-şi părtăşi la legatele făcute e>.
numai cum benefici inventării.
In deplină speranţia, ca după probatul zel, ce l-ai manifestat faţia cu interesele acestui institut de cultură, ne permitem a-ţi tramete aicj ./. in alăturare
plenipotenţia respectivă, rugându-·te, ca se ne aşterni . . . o copie legalisată de pre
testamentul respectiv, deci preună cu inventariul massei remase şi cu aceea versiune, se ne dai informaţiuni cu privire la starea şi împregiurările legatelor fă
cute Asociaţiunei din partea sus numitului testatore.
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De la presidiul Asociaţiunei Tr. pentru literatura
Sibiu, în 26 septernbre 1876. Exped Bologa.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 314/1876, f. a.

şi

263

cultura poporului român.

Venerabile Comitet!

/f./ l
La provocarea de sub Nr. 314-1876 am onorea a vi transmite testamentul
inventariuJ despre averile lui Ioan Koncz, in copia legalisată, cu aceia umilită
observare, cum că despre starea Jăsamentului până după pertraptarea nceleia positiv nemica nu pot relaţiuna, pentru că testamentul după cum se vede din inventariu se pare a fi cam încurcat, înse la timpul seu ne vom grăbi a face desluşirile
necesarie, cerând totodată indrumaţiune şi mai detaiată. Totodată aclud aci şi
cuitanţia despre 20 fl. 42 cr. primită din cassa Asociaţiunei.
Pe lângă cuvenita reverintia fiind, Tăşnad în 21 Octobre 1876, plecat serv.
Georgiu Filepp.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 342/1876, f. 'I.
şi

35.

Adus Ia procesul verbal Nr. 164/1875

/f./4
Copia

Testament. După ce scin că vieţia acesta pamentenă e<;te scurtă şi labilă şi
cu debilităţi corporali, cu deselinite bole, - şi eu încă vediendu-me
infirm pre pat, cuprins de doreri am aflat de bine creştineşte şi ca unu sierbitoriu preot credinţios în via Domnului a dispune despre pucina avere, ce cu
sudcrrj crunte în decursul vieţii mele ca sufleteriu şi preot la altariul Domnului,
şi spre acest scop am chiamat de marl:ori pe M. O. Domnu Demetriu Coroianu,
preotul Silvaşiului, preoţi iubiţi în Chtosu şi pe stimatul Domn Nicolau Kovari,
notariu cercuale în Blagea şi pre alţii dintre poporul mie încredinţat, carii toţi
vor fi martori legali Ia aceia. ce în următore voi dispune ordina, lega şi testa:
1.) Am una posesiune urbariale în comuna Kisfalău (Kisfalu) sub Nr. 73 a cărţii
funduale pe numele meu scrisă, ca proprietate legale câştigată, în care comună,
mai mulţi ani am păstorit turma cuventătorie a lui Domnedieu mie încredinţiată,
:ir.estă nose<:iune ca proprietate o rlonez. o las. o leg irevocabil, o testez: „Asociatiunea" a Transilvaniei pentru literatura rom. şi cultura poporului !'Omân, ca
fond şi fundaţiune fructificatorie, din care se vor premia şi subsidia cu stipendie
teneri studenţi pe la Gimnaziu în patria mea Transilvania, frecventatore. 2.)
Suma mea elocată în barii pe contracte, precum la Sabou Sigismund. locuitoriu şi
timariu în Tăşnad, nm 105 fi. v. a. recunoscuţi cu obligaţiune în Jimba magiară,
concentrată şi subscrisă de propria sa mână. Am la Demetriu Buzgo şi soţia sa
Marişca Socnnu locuitori în Chisfalău o sumă cantractualmente legată de 312 fi.
v.a., care va devenj crescută dinoreună cu competenţi:i arendate pentru posesiunea lor, dată spre folose anuale nână Ia 400 fi. v.a .. Am la Simeon Aroelean 130 fi.,
dic un;i sută treideci fi. v.a. /f. 4v I contractualminte lee;aţi cu terminu pre clus
de plătire. pe 30 Aprilie. Am la Demetriu Secară şi socia sa Majer Flori 150 fl..
unasutătreideci fi. v.a., cu obligaţiune subscrisă de dânşii. Am la Lungu Nicoră
fiO fi„ şieseclieci fi. v.a., după contract subscris de densul. Am la Demetriu Borsia
si cumnata sa b:ini. ce i-am dat împrumut 44 fi. patrudiecişipatru fi. v.a .. Jân'!ă
acestea am pretensiune însemnată la dânsul, pentru portarea unui procese din
<>pesPle mele. 3.) Am doi junci. care se iernează la Benalel Gyuri în Tăşn:vl.
aceştia prefacuti în bani, încă formeză averea. 4.) Tote mobilele mele din casă.
precum <;i cele economicale, caru, plugu, grapa s.c.l., tote doresc să se prefacă în
împreunată
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bani, cari aşişderea se vor adaoge la masa mai sus citată. 5). La Simeon Csogi este
un stoguţ de grău încă necălcat, după ce acesta se va lucra, după recerinţia, resuL
tatul seu, ca va eşi din densul, se ·va computa în bani, cari aşişderea vor forma
averea mea. 6.) Tote competenţiele mele de lectical şi stole după liste şi comput
esact, se vor încasa de la respectivii detoraşi şi suma ce va resuita, se va adaoge
la masa mea.
·
Precum am amintit, totă averea mea câştigată şi în punctele sus citate şi
esprese, curat şi lămurit, o donez pentru scopul, în punctul 1 deslucit, adecă:
„Asociaţiunei Transilvaniei", cu aceea reflecsiune şi rogare, ca formându-se averea mea, ori cu ce nume s-ar numi aceeia în capitale, elocându-se în locuri sigure
cu ipoteca şi din interesurile obvenitore după giustări se se dee stipendie
studenţilor lipsiţi de tote medilocele subsistenţiei, care vor ave comportanţia religiosă-morale f)i calculi buni, legitimate cu testimoniele scolastice. /f.5/. i\ci
voiesc a se preferi rudeniile şi neamurile mele din familia „Pap" şi „Anton", cu
aceia însă observare, ca şi denşii se fia indiestraţi cu receriţiele mai. sus citate
şi în comparaţiune cu alţii străini, vor avea preferinţia nemurile mele, decă
vor produce calculi mai buni sau a5emeni altora. Tot din averea mea, în punctele sus specificate las, doresc şi voie5c a se da fondurilor pentru înfiinţiarea academiei române şi teatrului rom. câte 300 fi. v.a. = 600 fl. v.a. 7.) Pasivele mele
precum 100 fi. v.a, cu care detoresc basericei române din T. Sărvad, precum şi
tote spesele ce s-ar isca cu inmormentarea mea, las se se suplinească şi se se
plătească din banii in gata remaşi după mine. De esecutore acestui testament.
lu rog şi recere pre Reverendisimul Domn Vicariu foraneu a Selagiului, Demetriu
Coroianu şi pe M. On. D-n Vasilie Pop, protopop în districtul T. Sărvadului.
N.B. Intamplându-se se bolesc mai mult timp pe pat, grigitorilor mei, de ~ene se
înţielege, se se dee resplata cuvienţiosa amesurat grigei ce vor purta de mine şi
amesurat caracterului lor. Aceastq ultimă disposiţiune testamentaria cu subscrierea-mi propria şi cu sigilul usual proveduit cu literele numelui meu, iniţiale în antea
martorilor, spre acest scap chemaţi, o întăresc, Dat în T. Sarvad la 6 Aprilie 1872.
Ioan Gallian de Kecskes m. p. Parocul localnic G Catholic (L.S.). în anea nostră:
Vasile Pop, m. p. Parochiul T. Santăului şi protopop districtuale. Demetriu Coroianu, m.p. preot G. C. în Silvaşiu, Nicolau K6vari, mp. notariu cerc. de Blagea.
Vasiliu Iliesiu, mp„ Mihai Kender m k ....
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, cioc. nr. 141/1875, f. 4-5.
36.

ad. Nr. 5-87G
a des p. XI
/f.tv./
Programul

Obiectelar pertractânde în adunarea generală a
va ţiane la 11 Septembre în Şimleul-Silvaniei

despărţiamentului

XI ce se

1. Discurs de deschidere rostit de Heverendisimul Domn preşiedinte.
2. Raportul Comitetului despre activitatea sa şi a cassariului despre tac!'.ele
incursă.

3. Emiterea unei com1ssmne pentru revederea cassei, încasarea tacselor şi
înscrierea membrilor noi.
4. Intregirea Comitetului.
5. Propuneri.
fi. Defigerea locului unde să se ţienă adunarea generală pe anul venitoriu.
7. Cuventu de lnchidere.
Dat din şiedinţia comitetului, ţienută la 30 Mai 187G în Şimleul-Silvaniei.
Alimpiu Barboloviciu, vicarul Silvaniei şi dir. desp. a XI, Vasiliu Pop, actuariu.
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/f./

2

A vis!
Prin acestea se aduce Ia cunoscinţia onoratului public: cum că la acestă di.
s-a transpus de la presidiul Associaţiunei transilvane Certificate pe seama
acelor Domni membrii, cari vor voi a călători pe calea ferată la adunarea gen, a
numitei associaţiuni, tienândă la Sibiu în 10-11 Aug. a.c., Şimleu, la 30,î 876.
Alimpiu Barboloviciu, Vicarul Silvaniei şi Directorul desp. a XI.
Arh. Stat. Sălaj, fond Ioan Ardeleanu-Senior, dosar nr. 20.
re<:ţiune

37.
Nr. 214-877
,"f./ 1
Preonorat Comitet!

La prepreţiuita însărcinare a Precmoratului Comitet datată 1 Decembr. 876
Nr. 3114 şi datată 15 Martiu a.c. nr. 72, am onore a aduce la cunoscinţia preonoratului Comitet, cum că provocările adresate Domnilor membri ca tacsele în restan~
tia - minten după primire le-am tramis respectivilor Domni, însă dorere, nu
me aflu în dorinta puseţjune de a pote relata despre succes îmbucurătoriu, şi
anume:
I. Tacse âncă n-am încasat nici de la unul dintre membri provocaţi.
2. Din partea Domnilor Simeon Stan şi Nicefor Ossian se alătură aci sub J;
provocările provediute cu indersata abdicatorie de obligamintea de membrii.
3. Er provocările destinate pentru D-nii Ştefan ·Lazăr, Constantin Szabo şi
Atanasiu Blasian le reaclud su ./ /., din causă că respectivii au repasat.
lnsă mi-ieu permissiunea a-mi-sprima econvingerea într-acolo: că Provocările
s-a adresat către membrii în timp forte importun şi între împregiurări forte nepăr
tinitorie pentru causa asociaţi unei nostre;. pentru ca se binevoiescă a ne da crediemânt Preonoratul Comitet: ca in ambitul Silvaniei - unde se estinde despăr
tiemântul XI - în tote treptele societăţii domneşte una miseria nespusă din
causa recoltei rele. N-a avut elapsu aşia cât bietul poporul ţieran ... se luptă cu
.fom2a, ca n-a avut de lucru fiihdu-că sorginţii principali a traiului ... cultivarea
/f. Iv/ v.jnielor şi a pometului - deorece a fost inghieţiat cu totul - nu i-a ...
neci lucru neci venit. Classa mai favorită de sorte şi anume preoţimea încă geme
sub sarcina lipsel(J1[" tote, diare, prin urmare nu-i în stare de-a plăti tacsele,
deşi nu li lipsesc nisuinţia de a remânea ca membrii Asociaţiunei şi în acestă
împrejurare tristă... causa: ca membri neci nu r~spund tacsele restante neci
şi-au declaraţiuni de abdicare ..
Spre Justificarea aserţiunei mele modeste, se-mi fie permisă a aminti resultatul îmbucurătoratoriu a adunărei generale a despărtiementului nostru ţienută la
17 Iuliu 1875 fiindu-că anul a fost normal - ba potem dice mănos; până când în
decursul anului elaps 1876 - precum este cunoscut şi Prenoratului Comitet, în
două rânduri am convocat adunarea generală a despărţiemântului şi mai nimene
nu s-a înfăţişat, causa impieducătoria a fost <:nul cel noverc şi miseria din acelaşi
resultat. Mai încolo acest despărţiement a suferit şi una altă lovitură grea, adecă:.
i s-a destrămat deşi nu desfiinţat, Comitetul deoră-ce strămutându-se centrul
Comitatului la Zeiau, o parte a membrilor Comitetului s-a mutat de aici, aşia
cât astădi pre membrii vechi ai Comitetului nu sunt în stare de ai mai aduna până când nu se va reîntregi Comitetul. Cum că unii membrii a Corpului nostru
moraJ suferă şi de boia letargică a indiferentismului - carea în tempurele nostre
a devenit epidemicu - deşi mă dore - in facia cea sbicilată de furtunele secularie a naţiunei mamei Comune, sum datoriu a mărturisi; însă timpul /f. 2/ medicul suprem va aduce lein şi pentru acest morb consumatoriu de poterile vitali
a neamului nostru.
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In urmă asecurediu pre Preonoratul Comitet că voi pone totă silinţia spre a
intinde mâna adiutătoria spre înaintarea scopului nostru culturale şi sper i providinţia carea conduce destinele poporelor prin urmare şi naţiunei nastre ca fn vijtoriu şi acest despărtiement şi - va corespunde după impregiurări misiunei sale facia cu înaintarea şi assecurarea scopului sublim a· Asociaţiunei
nostre.
După lămurirea lucrului mi voi ţiene de datorinţia plăcută a străpune conspectul membrilor ordinari aflători în acest despărtiemânt.
Dealtumintrea prelunga spresiunea distinsei mele veneraţiuni. Sum Şimleu!
Silvaniei, 27/3 877. Al Preonoratului Comitet, devotat cultor Alimpiu Barboloviciu,
vicariul for. Gh. C. al Silvaniei şi Direct. desp. al XI- a Asoc.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 8011877, f. 1-2.

38.
Nr. 329/877
/f./l
Preonorat Comitet!

Me aflu în plăcuta pusaţiune de a aduce la preţiuita cunoscinţia a Preono- ·
ratuluj Comitet, cum s-a făcut membrii Asociaţiunei transilvane pentr\:I literatura
şi cultura poporu!Ui român în despărţiementul al XI următorii domni:
a.) Spect. D-n Emeric Pap, avocat în Zeiau.
b.) Sp. D-n Gavril Trif, profesor la preparandia de stat în Zeiau.
c.) M. On. D-n Irodion Labo, paroc greco-răsăritean în Tresnea.
După ce aceşti Domni a esolvat precum tacsa ordinaria aşia şi competinţia
diplomelor - mi-ieu permisiunea a roga pre Preonoratul Comitet, se aibă bonetate
a li specia diplomele prin acest subcomitet.
Totodată s-a încasat din tacsele ordinarie restante câte 5 fi. v.a. de la următorii domni membrii:
1.) M. On. D-n protopop Ioan Vicaşiu în Hidig.
2.) Sp. D-n. jude cerc. adm. Aurei C-Osma :in Supurul de Sus.
3.) Sp. D-n Georgiu Maior, subjude reg., Şimleu-Silvaniei.
4.) S. D-n Alesandru Mircea, notar în Chieşd.
Deci s-a încasat una sumă /f.lv./ de 38 fl. v.a. - care cu datul de astăzi o
să trimit prin asemnaţiune postală, şi me rog să fiu chietat despre sub ministrarea şi
primirea banilor şi încă de e cu putinţia nominalminte să se inducă
membrii în cuitta.
lmpregiurările fatali nu ne-a ertat se ţinem adunarea despărtiementului pentru întregirea Carnitetului, ci în 2 ,Juliu st. n. .se va ţiene şi doră ne va succede
a mai reconsolida legăturile însocirej nostre atacate prin mâna cea fără îndurare
a tempului. Dealtumintrea cu profundă stimă perseverediu. Şimleul-Silvaniei la
10 Iuniu 1877. Al Preonoratului Comitat. plecat serv, Alimpiu Barboloviciu, vjcariu
for GC. Eppesc al Silvaniei şi Dir. Desp. XI.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 144/1877, f. 1-lv.

39.
Nr. 356-877

/f. 1/
Preonoratului Comitet Central!

Mă aflu în puseţiune plăcută de a pote aduce cu onore - la cunoscinţia
Preonoratului Comitet Central: cum că Ia 2 Iuliu a.c.st.n. s-a Ţjenut tn Şimleul
Silvaniei adunarea despărţiemântului a XI a Asociaţiunei Transilvane pentru literatura şi cultura poporului român, protocolul adunărei representate prein un număr frumos de membri se aclude su ./.
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Membrii Comitetului despărţământului, precum apare din punctul al 5-lea a
protocolului, a remas în funcţiune luând afară pre Spectatul Domn Dr. Ioan Mani"
fOst cassariu, a cărui abdicare, din motive demne de consideraţiune, a ales de cassa_
riu a despărţământului pre M. On. D. Ioan Vicaşiu, protopopul Ipului. Ca semn
învederat despre vieţia despărţiemântului nostru, venim a reporta că: cu acestă
~asiune s-a încassat su titlu de taxe de la membrii vechi: 55 fl. v.a., şi intrând
în cadrul asociaţiunei 5 membrii ordinari, de la acia s-a încasat 25 fi. v.a. taxe şi
5 fl. competinţia diplomelor, er de 3 membri onorari 3 fi. v.a., unul a rămas in
restanţia cu taxa de 1 fi. v.a.: er din partea M. On. D-l Vasiliu Geţie, protopop în
Cuceu ca membru ordinariu, încă înainte de adunare s-a încassat suma de 15 fi.
v.a. ca taxă. Prin urmare precum duce den protocolul Comisiunei pentru revisuierea
cassei esmise su .//., alăturat s-a încassat cu totul din acest despărţământ - de la
adunarea ţienuită în Bobota în 1875 până astădi: 133 fl. taxe de la membrii şi 6
fl. v.a. pentru diplome: din care sumă: 35 fi. taxe şi 3 fl. pentru diplome, s-a
tran-spus Preonoratului Comitet Central încă înainte de adunare; er cu acestă crcasiune se /f. Iv.; suscern su .///., incluşi 98 fl. incurşi din taxe şi 5 fl. v.a. pentru
Glfplome in suma: 103 fl. v.a. Despre suministrarea sumelor mai sus însemnate, se
binevoiască Preonoratul Comitet a cuitta pre acest subcomitet şi diplomde membrilor noi a le străda şi transpune.
Jn urmă, conform condusului adunărei de su nr. prot. 2 „Cuvântul de deschidere a monore a lu aclude la protocol sub lit. A.
Dealtumintrea prelunga spressiunea deosebitei mele veneraţiuni sum Şimleul
Silvaniei, la 7 Iuliu 1877. Al Preonoratului Comitet, devotat stimătoriu Alimpiu
Barboloviciu, vicariu for. GC. al Silvan'ei şi Directorul desp. al XI.
Raportul

/f. 3/
Comissiunei alese pentru rev1srnnea cassei desp. XI al „Asociaţiunei Transilvane",
pentru încassarea taxelor vechi i;;i noue, pentru înscrierea membrilor noi şi însemnarea propunerilor.
Nr.
Datul
Numele şi Conumele membrilor cari au prestat
curinte prestăriei taxele prescrise

Taxa de waxa
membru diplomei
fi. cr. fi. cr.

I. 1876 11 sept. În anul 1876 au incurs:
De la Mult Onoratul D-1 protopop Ioan Vicaşiu din Hidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 1876 11 sept. Spect. D-1 pretore Andrei Cosma în Supurul de sus
3. 1876 11 sept. On. D-l Alessandru Mircea, notariu cercual în Chieşd .
4. 1876 11 sept. Spect. D-1 Georgiu Maior, subjude cercual în Şimleu .

5
5
5
5

Suma 30
În anul 1877 au incurs:
De la Spect. Domnu Gavril Triffu, proffessore la preparandia de stat in Zeiau . . . . . . . . . . .
5
2. 1877 23 mai Spect. Domnu Emeric Pop, advocat în Zeiau . . . . . 5
5
3. 1877 23 mai M.O. D-1 Irodion Lab6, preot gr.-or. în Tresnca
4. 22 aprj
M. O. D-1 Vasiliu Gheţie, protopop din Cuceu de pre anii
1870/1, 2, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o15
5. 2 iullu
Spcct. D-1 Dr. Ioan Maniu, jud. regesc la scdria din Zeiau 5
6. 2 Iuliu
Spect. D-1 Vasiliu Pop, aSS!:!Sor la scdria orfanala din Zeiau 5
M. O. D-1 Dr. Vasiliu Lucaciu, preot gr.-cath. fo. Er Sân7. 2 iuliu
craiu . . . . . . . . . . . .
5
8. 2 iuliu
Ioan Bran, posesor în Unimăt
10
I. 1877 23 mai

IO. 2 iuliu

M. O. D-1 Gavril Vajda, paroch gr.-cath. in Bobota
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tl. 2 iulin
12. 2 iullu
13. 2 iuliu

l. 2 iuliu 1877
2. 2 iulin 1877
3. 2 iulin 1877
4. 2 iuliu 1877
5. 2 iuliu 1877

Spect. D-l Andrei Cosma, pretore în Supurul de Sus . 5
Rv.-simul D-l Alimpiu U arboloviciu, vicariu for. gr.-cathj
eppesc în Şimleu
. . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Mult On. D-l Ioan Galu, protopop gr.-cath. în Supurul de
Sus
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 5
Membrii noi :
B. O. D-a Maria BarlluloYiciu n. Bocşia, vicariesă în
. . . . . . . . . . . .
. ..• „
Spect. D-a Maria Cosma n. Dragoşiu, pretoresa în Supurnl de Sus. . . . . . . . . . . . . . . . .
D-ra Ileana Pop a lui Georgiu Pop în Răseşci
Laura Bran n. Vancai, proprietăreasă în l7nimăt
M. On. D-l Ioan Catona, parch gr.-cath. în Valcăul Român
Membrii adiutători:
Şimleu

. 22 iuliu

Petru Şiandor, cantore docente în Preoteasa cu l fl. v.aj
nu f-a esolvit
Teodor Bolduţiu, proprietariu în Siciu, asolvit taxa de

3. 2 iuliu

Petru Bode, proprietariu în

I. 2 iulin

5

5
5
5
5

încă

2
Valcăul

Român

Suma

totală

Din carea înainta de adunare s-a suscernut la Comitetul
Central din Sibiu . . . . . . . . .
Er după adunarea generală ţienută în 2 Iuliu se suscerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13"

8

"5

3

98

5

Dat din şedinţia Comisiunei esmisă din sânul adunărei despărţiemântului XI
a Asociaţiunei transilvane ţienută în Şimleul-Silvaniei la 2 Iuliu 1877. Alimpiu Barboloviciu, vicariu for. al Silvaniei şi Directorul desp., Ioan Vicaşiu, ca preşedintele
Comisiunei.
Protocolu

/f./ 4
luat în 2-a Iuliu 1877 în şedinţia adunărei generali a despărţiământului XI al „AsoTransilvane pentru literatura şi cultura poporului român" ţienută în Şim
leu! Silvaniei sub preşedinţia Reverendissimului D-l Alimpiu Barboloviciu, vicariul
foraneu al Silvaniei. Fiend de faciă un numer considerabil al membrilor.
1. După invocarea S. Sânt la 10 ore a.m. a aceleia-şi di s-a deschis şiedinţia
prein unu discurs rostit de Rs. D. preside, în care dechiarând cu colori vivaci, cu
o elocvenţia trapitoria ideia înaltă şi scopul măreţiu al Asociaţiunei pentru de a
lnainta şi opera celea mai vitali interese de cultură şi bunăstare ale .poporului român, propune constituirea adunarei şi alegerea alor doi actuari ad-hoc.
Prein aclamaţiune se aleg de actuari D-l Georgiu Maior şi O. D-l Vasiliu Muciaţiunei

reşian.

2. D-l Andrei Cosma propune: ca discursul de deschidere rostit de Rs. D. preside se se ţie per extensum la protocol. - Adunarea şi esprima prein D-l 6eorgiu
Pop mulţiamită D-lui A. Cosma, şi decide acluderea aceluia-şi discurs per extensum la protocol.
3. D-l Basiliu Pop propune, a se lua programul obieptelor pertraptânde la ordinea discuţjunei. Acestă propunere se primeşte.
4. Rs. D-l preside încunoştieţiadia adunarea cumcă D-l Ioan Maniu, membrul
comitetului şi Cassariul despărţ., dein cause panderose absentând, sarcina de a raporta despre sumele incurse în cassa despărţ. în decursul anului trecut dein încredinţierea D-lui cassariu o a luat-o asupra /f. 4v./ sa şi propune alegerea unei co-
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misiuni de trei ensi pentru revisuirea cassai, încassarea taxelor, înscrierea membrilor noi, precum şi pentru însemnarea propunerilor făcânde. - Propunerea Rs. D-lui
preside se primeşte; de membri ai comissiunei de trei se aleg:· M.On. Ioan Vicaşiu,
M.O. D-l Ioan Galu şi Sp. D-l Andrei Cosma; şi pentru efeptuire agendelor acestei comisiuni, şiedinţia se suspeinde pentru '1/2 oră.
5. Rs. D-l preside dein acel incident, cum că mai mulţi ar fi dein membrii comitetului în urmarea translacărei tribunalului şi administraţiunei politice dein Şim
leu la Zeiau, pentru distanţia şi ocupaţiunile sale oficioase nepotând participa mai
regulat la adunările comitetului; au abdis, - recomandă atenţiunei şi disensiunei
g~ticulari al adunărei possibila întregire a comitetului. Deorăce înse activitatea
comitetului actuale, după statute numai până în anul venitoriu duredia, în conformitate cu /paragraful/ 19 al statutelor doreşte remânerea aceluia-şi comitet în statul quo ,cu escepţionarea D-lui I. Maniu. - Propunerea se primesce, în urma căreia
abdicerea membrilor comitetului nu se acceptedia, şi organizarea în conformitate cu
statutele s ădifere până la adunarea generală mai de aproape, încât înse abdicarea
D-lui I. Maniu se basedia pre nescari causa de o natura cu mult mai gravă aceea
se primeşte, şi în locul D-lui, se alege pe casariu M. O. D-l Ioan Vicaşiu, protopopul Ipului.
6. Comisiunea pentru verificarea cassei şi încnssarea taxelor roportedia, cum
că in anul 1876 au intrat în cassă 20 fi. v.a„ în 877, 33 fi. v.a., în suma de 53 fi.
v.a„ dein acesta s-a înaintat la comitetul central 38 fi. v.a„ deci în cassă se mai
află 15 fi. v.a. /5. 5/ De la membrii vechi, cu această ocaziune s-au încassat 35 fl.,
de la celi noi 25 fi., pentru diplome 5 fi. de la membrii ajutători 3 fi., laolaltă cu
celi 15 fi. fac 103 fi. - Raportul referitoriu la staru cassei se lia la cunoscienţia
şi se decide, ca se se aclude protocolului.
7. Rs. D-l preside încunoscienţiadia adunarea, cum că D-l Sim. Stan dein Seini
l)i O. D-l Nicefor Osian, protopop .dein Selsig au renunciat de a mai fi membru pentru ..-enitoriu, er D-l Ioan Cheseli, protopop dein Năpradea, se roagă, ca se i se propună rogarea spre a i se licita taxele restante, Comitetului Central, pentru venL
toru înse votiasă a fi membru şi a solvi, taxele regulat.
Retragerea dein Asociaţiune a D-lui Sim. Stan şi Nicef. Osian, adunarea presente nu o pate accepta, ci rogă pre comitetul despărţ. a-i recerea, ca se binevoliescă a-şi revoca retragerea, carei atari casuri nemaipomenite în analele Asociaţiunei, stau într-un contrast greţios cu spiritul ce a dat vieţia şi o susţiene vieţia
A'>Dciaţiunej, pe de o parte, er de alta, aceli domni, ca atari,
cari s-au bucurat
deja, într-o măsură ore-şi-care de unele ajutorinţie şi binefaceri dein partea poporului rom„ au chiar datorinţia morală de a-şi esprima într-un ton mai natural
·sentimentele de mulţiamită facia cu Asociaţiunea, la casul, când înse ar persista
fii după admoniţiunea, respectivă recercarea comitetului, pre lângă propusul seu, cu
ocasiunea adunărei venitorie şi-va împlini Ascrciaţiunea nostră filială trista datorinţia de a le însemna şi publica numele în capul listei membriilor perduţi ai Asociaţiunei. Rogarea D-lui Chesieli se se propună Comitetului central.
8. D-l Georgiu Pop propune: ca în venitoriu membrii Asociaţ, filiale se fie
conchemaţi la adunarea gen. prein directore îndeosebi şi prein foia cea mai divulgată. - Se primeşte. /f. 5v./
9. D-l Andrei Cosma propune ca stipendiaţii Asociaţiunei se se deoblige ca
- fiend in stare se resolvescă stipendiu-le acceptate Asociaţiunei, sau cel puţin se
se facă membrii ai Asociaţjunei. - Se primeşte.
10. M.O. D-l Vicaşiu propune: ca comitetul central se fie rogat a fi cu consila recurenţii dein Silvania cu ocaziunea împărţirei stipendilelor. - Se

deraţiune
primeşte.

11. Rs. D-l preside propune ca se se roge comitetul central, ca „foia Ass" se
a se speda directorelui despărţ. dein Silvania pentru archivul despăr
- Se primeşte.

binevoliescă
ţiemântului.

12. D-l Basiliu Pop propune ca se se roge Asociaţiunea Transilvană, a-şi tiene
adunarea gen. pentru venitariu în Şimleu! Silvaniei. - Se primeşte cu bucurie.
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13. Rs. D-l preside propune a se alege una com1s1une dein senul adunarei pentru verificarea protocolului. - Propunerea se primeşte şi se aleg de membrii: M.O.
D-l Ioan Vecaşiu, M.O. D-l Ioan Cosma şi O. D-l V. Mureşian
14. D-l G. Pop rogă adunarea ca se binevoliescă a-şi ţienea cea mai de aprope
şiedinţia în Băseşci. Se primeşce cu muţiămită.
După ce s-au discutat tote punctele programului adunărei Rs. D-l preside prein
un discurs şi esprima mulţiamită membrilor coadunaţi pentru părtinirea şi îmbră
ciaşiarea causei Ascdaţiunei şi dechiară şiedinţia de conchisă; tot deodată protocolul luat cu acestă ocasiune se închide şi suscrie. In fine M.O. D-1. I. Vecaşiu
accentuadiă mulţiamită Rs. D-lui preside
cu aceia în decursul şiedinţia adunărei;

pentru conducerea şi osteneala suscepută
care adunarea întregă ca şi cea mai via
spresiune a sentimentelor sale, o urmare fia cu calea mai entusiastice urări. Dat
ca mai sus, Alim;:iiu Barboloviciu., vicariu for. GC. al Silvaniei şi directore. Vasile
Mureşian, actuariu ad-hoc. Protocolul s-a verificat şi suscris. Dat ca mai sus, prein
Ioan VicaşiUI, Ioan Cosma.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 174/1877, f. 1-lv, 3-6.
40.

9-877
Nr. despart. XI

/f. 1/
Venerate Comitet Central:

Adunarea despărţiementului XI a Asociaţiunei transilvane pentru literatura şi
cultura poporului român ţienută la 2 Iuliu 1877 în Şimleu! Silvaniei: - avend la
anima prosperarea aceia şi luând în consideraţiune: că Associaţiunea transilvană cu
priYire la înaintarea culturei şi literaturei poporului român - până de o parte are
datorinţia de ajuta sucrescinţia de bună speranţia, de altă parte are şi dreptul de a
pretinde de Ia cei ajutoraţi ajutoriu reciproc, - a aflat temp următoriale propuneri:
a. După ce adunarea generale a Asociaţiunei transilvane pentru literatura
poporului ramân conform statutelor - dein an în an împărtăşieşte pre mai mulţi
teneri în ajutorie banali, aceste ajutorie, pre lângă condiţiunile preferite, se se dee
numai acelor carii în suplica pentru ajt1torie se vor deobliga espres: ca ajungându-şi scopul propus, seau vor refui summa primită seau se vor face membrii ordinad a Asociaţiunei.
b. Deoarece la eseitarea iubirei cătră /f. 1v f cultură şi lăţirea aceiaşi în sânul
poporului. concure;e în mare parte associaţiunea prein adunările sale anuali şi după
ce 1n ambitul SelagiuJui, aşa numit giurul Şimleului Silvaniei - unde lacuesce un
numer considerabil - -:-peste 100.000/ de români, o asemenea adunare neci când
s-a ţienut, şi după ce Şimleu! Silvaniei, ar fi în stare a corespunde asceptări!or cu
pri\·ire !a o asemenea adunare, Associaţiunea transilvană în şiedinţia dein anul
curinte, se-şi defigă locul pentcu adunarea generale dein anul 1878 Şimleu! Sil\·;miei.
c. Considerând că foia Associaţiunei pentru ori care despărţiăment trece de
o lipsă imperativă, parte pentru că comitetul ca atare se fia totudeuna in conformitate cu afacerile cam itetului central, acestă foia se se espedeze ,,gratis" pentru
comitetul despărţiămentului XI.
Acestea pronuneri ca eflusul elocinţier unanime a adunărei despărţiămentului
XI, acum cu totă reverinţia a le aduce la preţiuita cunoscinţia a veneratului Comitet central pre lân!'ă acea rogare, ca: /f. 21 Veneratul comitet central se binevoiescă a-şi da nisuinţia la procsima Rdunare a Associaţiunei Transilvane, ca acelea se devină obieptul pertaptărei, rogându-ne despre resultatul obţienut.
Dat dein şiPdinţia adunărei dEspărţiămentului XI ţienută în Şimleu! Silvaniei la
2 Iuliu 1877. Alimpiu Barboloviciu. vicariu for. GC. eppesc al Silvaniei şi Director
al Despărţiemântului XI. Vasiliu Pop, actuariu.
Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, doc. nr. 200/1877, f. 1-2.
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41.
Pre

Am oncrre a ve

străpune

Onorată Redacţiune!

spre publicare în

preţuitul

diariu, Observatoriul, ur-

mătoarele:

a.) Su ./. Adresa de felicitare cătră laureatul poet V. Alecsandri tramisă din
partea adunărei generale a despărţiemântului XI a Asociaţiunei Transilvane pentru
literatura română, precum şi respunsul primit la acea adresă de la gloriosul poet
n Homânismului.
b.) Cuventul de primire rostit cătră Măritul su .//. presidiu a Asociaţiunei
Transilvane din partea Comitetului arangiatoriu de adunarea generală ţienută la
4 Aug. în Şimleu! Silvaniei şi Cuventul de respuns dat la Cuventarea de deschidere a presiedintelui acestei adunări generale.

a

c.) Su .///. cuventul de deschidere rostit prin directorul despărţiemântului XI
cu ocasiunea adunărei despărţiemântului ţienută la 16 Iuliu în co-

Asociaţiunei
muna Băseşci.

Tote acestea ve rog se aveţi bonetate a se da publicităţei, in ordul, precum
afla mai corespundietoriu scopului. Dealtmintrea prelunga espresiunea deosebitei mele veneraţiuni, sum Şimleul Silvaniei la 10/8 878, gata spre servire. Al Preonoratei Redacţiuni.
veţi

Motto:
, Latina gintea e regină
Într-ale lumei ginte mari
Ea poartă în frunte-o stea divină
Lucind prin tempil seculari"
Alecsandri
Onorată

adunare!

Orizontul limbei române era întunecat prin norii cei grei a furtunelor seculari
numai din când in când şi-reversa radiele sale preste naţiune ca se aprindă în
anima aceleia amorea naţiunei şi schinteia civilisaţiunei şi a spiritului naţicmale.
Una dintre fiicele străbunei ginte latine naţiunea română a stat sguduită într-atâta
de furtunele seculare, facia ei cea mândră a fost in aşa mesura negrită de plesnele
'Vlscolelor şi încreţită de siroiele lacrimelor suferinţelor secularie incât, sororele ei
nu mai poteau recunoaşte într-ensa pre surcena trupinei gloriose a gintei latine.
Jnsă sorele deşi acoperit de nuori întunecaţi, tot sore rem.âne, şi concentredia în
sine radiele luciule pentru ca după ressfirarea nucrrilori inpedecători cu atât mai
mare strălucire se le reversse preste orisonte, /f. Iv/ astfeliu a fost acoperită )i
limba română de nuorii desastrelor secularie, însă şi sub nuori acoperită, tot limba
unei atarei naţiuni a remas, a căreia mumă străbună Roma antică a condus destinele lumei prin sciinţia şi prin braciu; ea a fost numai întunecată şi împedecată de
a-şi reversa radiele sale strălucitorie, dar neci-o-data n-a apus de pre orisonul naţiunei române.
Şi etă suflând spiritul simţiului naţiunale şi străbătând preste
orisonul naţiunei a resfirat nuorii cei negri de pre sorele lucinte a limbei române
şi strălucind acea din nălţimea orisonului preste facia naţiunei române a şters
de
pre acela peta cea negră căşunată prin furtunele secularie şi prin focul ei divin a
secat lacrimele aşia cât facia ei şi-a recâştigat mândreţea-i originală într-atâta, cât representanţii sororilor ei coadunaţi la Montpelier în societatea limbelor latine, nu
numai a recunoscut într-ânsa pre dulcea lor soră pre limba română, ci ce e mai
glorios pentru limba nostră, premiul cupei /f. 2/ de argint la judecat autorelui lau:i;eat a Cântecului gintei latine lui Vasile Alecsandri şi printr-ensul limbei şi anima
naţiunei nostre, suntem fericiţi şi noi a gusta on. adunare ca fii naţiunei române. Deci neci când m-am simţit aşia de fericit, aşia de voios, de când m-a onorat
încrederea iubirei nostre cu directoratul despărţiemântului XI a Asociaţiunei Tran·silvane pentru literatura şi cultura poporului român, ca şi tocma in minutul acest
işi
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~olemn, când am onore a saluta pre onorata adunare în limba dulce românescă,
in acea limbă pre carea a distinsu-o sororile ei în societatea limbelor latine, cu
laurul învingătoarei. Insă un popor, una naţiune pre a căreia poeţi i încoronedia
cu laurul învingerei glorioase, bărbaţii celebri a sciinţiei pentru, farmecul dulce a
limbei şi sborul spiritului cel înalt, e una naţiune plină de vitalitate şi vieţia, deci
şi naţiunea română are vieţia, are viitoriu: şi viitoriul sengur prin labore .îndesettă desvoltândă intru cultivarea limbei sale; şi ce este alt-ceva scopului Asociaţiunei f. 2v/ Transilvane şi prin urmare şi a despărţiemântului nostru, în care syntem întruniţi, de cât cultivarea limbei şi literaturei române şi a poporului nostru

român ţieran. Gloria secerată prin limba nostră română, se ne impulpe spre cufrivarea aceleia şi a literaturei ei pre tote terenurile aptivităţei şi în tote treptele neţiunei nostre române; acesta se şi-o recunoscă de datorinţia sântă preotul de pre
amvon, înveţiătorul din şcolă, civisconsultul, industriaşul şi plugariul, La labote
fraţilor! fiacare se-şi împlinescă cu scumpetate chiemarea sa şi făcând acesta, prin
lucru cultivarea limbei, Iiteraturei şi a poporului ne va alinta Dumnedieul părin
\ilor noştrii, a ajunge la scopul măreţiu care a croirea unui viitoriu mai ferice pentru naţiunea română şi eternisarea numelui ei hi analele poparelor Europei civilisate şi prin acestea, invocând adiutoriul spiritului sânt în numele tatelui şi a fiului
şi a spiritului sânt, am onare a dechiara şiedinţia de deschisă! Vorbirea ţie
nută în 16 Iuliu.
Arh. Stat. Sa!aj, fond Ioan Ardeleanu Senior, dosar nr. 20, doc. din 10/8 1878
42.

/f. 1/

doc. nr. 322/1878
Mult 07torate Domnule Protopope!
Onorat Cler şi Onorată Inteligenţia
Română!

Istoria, acestă martoră nepărtinitoria a poporelar, acestă comitivă credinci06ă
a merşilor desvoltărei spirituale şi sociale a omenimei, ne-a păstrat documinte învederate şi neresturnavere despre acel adevăr scris cu litere permanente în cartea
vieţei naţiunilor: cum că una naţiune sengură din spiritul corpului seu morale debue
se-şi dewoltedie poterile sale lucrătorie şi prin punerea şi lucrare a acelora-şi poteri
se-şi croescă viitorul seu; er pravidinţia divină, care a conduce prin drepta sa destinele poporelor, desemnedia tempul şi locul de aptivitate a spiritului naţiunilor. De
un a~tfeliu de signal dat din partea providinţiei protecticea naţiunei române, celei
prin furtune secularie sbuciumată a privit inteligienţia basericană şi mirenă română
din giurui Silvaniei, acel moment binevenit şi de influenţia decidătoria asupra
desvoltărei spirituale a naţiunei nostre: cum că Adunarea Generală a Asociaţiunei
Transilvane pentru literatura şi cultura poporului român se va ţiene la 4 August
;:i.c. în Şimleu! Silvaniei.
Drept acea în adunarea Carnissiunei arangiatoria esmissă din sânul Despărţie
mântului XI a Asociaţjunei Transilvane ţienută în Şimleu! Silvaniei la 30 Aprilie
a.c., însufleţită de momentositatea ocasiunei de a-şi pate oferi tributul şi sacrificiul seu pre altariul. culturei naţiunale, prin primirea Comitetului Central şi a
membrilor Asociaţiunei cu ocasiunea /f. lv/ Adunărei Generale celebrânde în Şim
leu la 4 August ac., după una des batere seriosă s-a adus urmă tarele decidiuni:
I. innainte de tote, ·Comissiunea permanentă arangiatoria de pregătirile recerute.
la primirea adunărei. s-a constituit din următorii membrii: Prcşiedinte - Alimpiu
Barbo!oviciu, vicariul Silvaniei; Actuariu I - Vasiliu Pap, asesor la sedria orfanală·
în Zeiau; Actuariu II - Augustin M. Vicaşiu, teolog absolut; Cassariu - Ioan AngyaJ, advocat în Şimleu; Controlor - Ioan Vicaşiu, protopop în Hidig.
2. Pentru acoperirea speselor împreunate cu primirea cuviinciosă a adunărei,
precum şi cu îndeplinirea altor cerinţe naţionale - carii vor fi afluesul adonărei
s-a decis, ca se concurgă Onorata inteliginţia română basericană şi mireană cu următorele sume banale: a) M. On. Domnii protopopi sunt îndatoraţi, a contribui câte
10 fior. v.a. fia carele. b) Onoraţii Domni preoţi câte 5 fior. v.a. fia carele. c) Dom-
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nil advocaţi câte cu an minimum de 25 flor. fia carele. d) Funcţionarii cari-şi trag
plata din caesa statului, cu diumetate leafa ce le obvine pre lună. /f. lv./ e) Notarii comunali câte cu 10 flor. v. a. f) Posessorii români, conduşi de iubire cătră
naţiune, fiesce-care cu acea sumă, precum şi stimedia naţiunea şi i conced poterile.
3. Totuodată s-a decis: ca banii se se incassedie de la fiecarele contribuinte
în 20 Iuliu anului curinte.
Drept acea presidiul comitetului Arangietoriu însărcinat cu punerea în lucrare a tuturor medilocelor assecuratorie de reuşirea scopului mareţiu, are Onore a
ve recerea pre Mult Onorat Domnia Vostră, ca să binevoiţi a comunica acestă scriptă
fraţiescă, acest Apell a comitetului Arangietoriu, adresat cătră fie-care anima inteliginta română - pre calea Cercularielor traptuale cu Onoratul Cler traptual şi cu
Onorata inteliginţia mirenă română, rogându-ve fierbinte in numele sântei cause
naţionale, spre a căreia înălţiare /f. 2/ ne ţienteşce ·intreprindere; ca după normativa mai sus specificată, precum din partea Multu Onorat Domnia Vostră şi din
partea Onoratului cler traptua!e şi a Onoraţilor Domni notari şi a Onoratei inteli~inţie mirene române incassând sumele de bani până in 20 Iuliu a.c., se binevoiţi
a le străpune Cassariului comitetului Arangletoriu, spectatului Domn Ioan Angyal,
advocat în Şimleu. Din partea Onoratului cler traptual mai consult va fi, a se incasa banii ofertelor cu ocasiunea distribuirei subsidiului parochiale. De altmintrea
offertele benevole, preste sumele mai sus specificate se vor primi cu mulţiamită din
partea fiecăruia român binesemţitoriu de naţiunea sa; er sumele de bani incurse pre
cum şi erogaţiunile făcânde se vor cuieta. întâi prin cassariul comissiunei, după
acea prin unu raţiociniu detaiat in publicitate.
·
Sperând că Dumnediti! părinţilor care a condus paşii naţiunei române şi pâriă
va încorona lucrările Mult Onorat Domniei Vostre şi cu acestă ocasiune cu succesu! pretins de momentositatea causei deservitorie spre anfflorirea spirituală a naţiunei nostre şi salvarea onorei naţionale recomendând întreprinderea, măreţia zelului documentat al Mult Onorat Domniavostră - cu deosebită stimă, suntem
Presidiul comitetului arangiatoriu. Şimleu! Silvaniei la 9i5 878. A mult Onorat
Uomnia vostră Alimpiu Barboloviciu, vicariul Silvaniei şi. presidele comitet. Vasiliu Pop, Augustin M. Vicaşiu, actuariu Ii-lea /f. 3v/
Cerculariu cătră Onorata intelig-enţia basericescă ~i mirena din tract. Periceului. Pericei - 19/5 878; Siciu-Bădăcin - 21/5; Giurtelec-Lompirt - 21/5 /Budişian/; Bocşia 22/5 /Sllvani/; Badon-Guruslău - 22/!5; Recea. I. Cosma, protopop.
Arh. ::ltat. Sălaj, fond Ioan Ardeleanu Senior, dosr nr. 20. doc. nr. 322/1878, f. 1...:.J.
până

43.

Ciuce 878 27 /7

/f.

11

Reverendissime Domne Vbcariu1!
Eu premu in Ciuce ca se rescumper monumentul lui Bărnuţiu mi-aţi trames
!50 fi; am primit inse pre cum v-am telegrafiat, încă mai debuie 65 fi.; suma
de 150 fi. se speţifică preţiul cară 65 fl. pentru adusul incă mai una parte, va sosi,
care se va pune poşta în (Pesta)? în 25-lea, pentru aceie încă va mai trebui una
sumă ce eu incă nu sciu, cum că se va pune in Pesta pe vagon, una parte încă
in ziua amintită. Sciu din respectivul că şi mie mau scris /f. Iv./ din Pesta. Apoi e
cu forte cu greu ... fiind una parte din monument 15 măzsi şi nu se află om, cine
se o puie pe caru fere; acum nu şciu ce se fac, nici pentru 40 fi. v.a. nu se va afla.
Acum mă duc la B. St. Unyad, pate că vor căpăta de acolo cărăuş. D-aici, dară încă
ma trebuie 105 fi. v.a. negri; de va su cu putinţia se se manuta aceşti bani. Insă,
acestea debuie fără de ... a cere care, se va arădui mâne din Pesta. Banii, mă rog,
18 -

Acta Mvsei Porolissensis, voi. XX, 1996
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~-i tramiteţi numa la mine în Cizer. /f. 2/ Acum vom togmi lucrurile ca se fie la
rând tote, însă, nu se pote arădui pene nu va sosi şi cere parte. Umilit serv,
Ioan Pop.
Arh. Stat. Sălaj, fond Ioan Ardeleanu Senior, dosar m·. 20, doc/1878

H.

Cizer, 1/8 78

/f./l \'.

Reverendisstme Domnule vlcarlw!

Monomentul, după ce pene aci. strică, respective nimici trei cară, al tremet,
trec prin Cizeriu mâne, adecă in 2-lea, pe miazăzi va fi în Bocşia, aşia dară
una ziua e de arădicat - 1nse sub conde bune, dacă nu se va strica carul respectivului. Cară,, adecă trăsuri, numai a Preotelor şi notarilor fiend gratis, în nu111fl"
vre-o 8 cară, bani cât de mult. Ioan Pop. Cizer, 878 1/8.
Arh. Stat. Salaj, fond Ioan Ardeleanu Senior, dosar nr. 20, doc./1878
adecă

45.
Percepţiunea balului Asaciaţiunei
1. Din bilete de familia: 126 fl. v. a.
2. Din biletele de persone: 121 fl. v. a.

ţienută

ln 5 Aug. 1878 in

Erogatul

Şimleu

Suma Cultele
Xrj

fl.
1.

Musicanţilor

2. Transparentul de bal
3. Făcutul lemnului şi hârtia transparentului
4. Pentru curăţitul şi arangiatul salei
5. Luminatul salei
6. Lui Kiirti pentru snpravighiere in portarea biletelor
7. Pre amerunte trebuinţie
8. Intertenţiunea mnsicanţilor şi a supravighiatorilor
9. Lui Mancze pentru manuarea trescnrilor
10. Pentru spese neprevedinte s-a reţienut 6 fl. v.a.

60
6
2 8
5
9 62
4
6
5
5
8 25

1
2

4
5

6

suma 98 95
1
5
6
107

Deci substrăgându-se din venitul de 247 fl. v.a .spesele de 107 fl. v.a., remân
140 fl. v. a„ cari în diua de astădi, pentru întemeierea fundului scolariu din Şim
leu Silvaniei, s-a depus în casa de păstrare din Şimleul-Silvaniei la 8/8 878. Vasiliu
Pop, casariul. Cum că acest racioţjniu s-a dedus esact, adeverediu Şimleu! Silvaniei la 8;8 878. Alimpiu Barboloviciu, Preşedintele Comitetului arangiatoriu.
/f. Iv/

Pentru curăţitul teatrului am dat 3 fl. 50 Xr. v.a.
Lui C ... Popit, pentru aşiediarea monumentului lui Bărnuţiu, am dat 36 fi.
70 Xr. Dto pentru beutura lucrătorilor la morment, am dat 3 fl. 68 Xr .. Preotului
Mateei Silvani pentru adusul năsipului şi datul mâncărei maestrilor, i-am dat
J fl. V.a.
Incă 65 fl mai debuie pentru monument; insciindază pe domnu Pop Georgiu şi
trimeteti banii, Pap. Domnule vicariu. Sz. Somlyo. 1878 24/7
Arh. Stat Sălaj, fond Ioan Ardeleanu Senior, dosar nr. 20. doc. din 24/7 1878.
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46.

Lista
banilor primiţi spre acoperire a speselor cu oca5iuuea
vane făcânde
nr. po- Datul
siţiv.-

Numele

adu.nării

plătltoriului

gen. a

Asociaţiunei

Su mm a

poslţiunei

flj

nel

I. 3/6 878
2. 16/6 878
3. 12/7 878
4. 21/7 878
a. 24/7 878
6. 24/7 878
7. 24/7 878
8. 24/7 878
9. 24/7 878
10. 24/7 878
11. 26/7 878
12. 26/7 878
13. 27/7 878
14. 29/7 878

15-. 29/7 878

16. 29/7 878
17. 29/7 878
18. 30/7 878
19. 30/7 878

20. 30/7 878

21. 30/7 878
22. 31/7 878
23. 31/7 878

24.
25.
26.
'J:'J.

Traslln-

28.
29.
30.

1/8
1/8
1/8
1/8
3/8
3/8
3/8

878
878
878
878
878
878
878

31.
32.

4/8 878
4/8 878

Dr. Ioane Nichita, advocat
Georgiu/Ju.hasz/ ?, protopop
Andrea Cosma, pretor Cottatens
Kocsan Florian, adv. în /Cieu/?
Demetriu Pocola, preot în Almaşiu
Mihai Bu.tean, preot în Deh
Ioan (H) ? Pop, preot în Marca
Ambroziu Bulzan, preot în Mălădia
Georgiu Podina, preot în Porţi
Alesandru Badescu, preot în Şumal
Gregorlu. Trifu, profesor
Ioan Ppo, possessor în Dabion
Prin D-l protopop I. Galu de la: Elia Fortişiu, Demetriu
Cupşia, I. Galu, Tiberiu Gael, Gabriele Meseşian, Teodor
Pop, Gavrila Waida şi Ioane Popoviciu, preoţi, a 5 flj
Prin D-l Protopop D. Coroian de la M. O. Vasiliu Sfura.
5 fi., V aslliu. Petcaşiu, 5 fl., Ioan Fărcaşiu, 5 flk. Vasiliu
Nichita, 5 fi., Georgiu. Mcdi, 5 fl„ Antoniu (Sozagu) ?, 5 fl.,
Pătru Lobonţiu, 5 fl., Simeon Puşca(riu) ?, 5 fi., Vasiliu
Criste, 5 fi., Demetriu Coroianu, 10 fi.

25
25
20
JO
5
5
5
5
5
5
10
5
40

50

suma 220
De la Georgiu Ju.hasz, prototpop în Soporu de Deoi ca colkctă de la Preoţii Georgiu Szilagy şi Ioane Rezei
10
De la Vasiliu Vancai, protopopul tractului Eriului de la
tractuali
40
De la Danlla Delley, notariq cercu.al în Perecei
10
De la, D-l Ossian
JO
Prin D-l Protopop Georgiu Pop de la Preoţii: Prot. Georgiu
Pop, 10, f., Danii (O.;;l(can) ?, Teodor Lengyel, Stejan Sabo,
Vasiliu Pop, Ştdan Achim, Ioan Simon, Michail Mqste, a
5 fl., Ioan Vasvari, a 3 fl.
50
Prin D-l Tecdor Pop de la preoţii: Theodor Pop, 10 f.,
Clement Pop, 5 f., Georgiu. Pop, Michael Ungur, Georgiu.
Antoniu, Georgu Târlea, Dimitrie Dragoş, Alesandru Cadariu,
Ioan Seling, Alesandru Adu, a 5 fl.
50
De la D-l Ioane Pop, magistru de poştă în Czizeriu.
10
De la D-l Georgiu Filep
25
Prin Rev. D-l Ioan Cosma, de la densul 10 fl. şi Ioane
Sârbu, 5 fl., Simeon Bu.dişiauu, 5 fi., Matei Silvani, 5 f.,
Georgiu Ungur, 5 f.
30
De la D-l Gcorg Maior
10
De la Vasiliu Pop, notariu ln Dănişior
10
De la Petru Pop, notariu
5
De la Simion Orn:;z, advucat
10
Laurenţiu Caba, Protopopul Orţci de Deos au trimis
20
De in tractul Reverendisimului Domn Vicaşiu
70
Prein Revcn.n.d. D-l Prutopop Vicşiu de la R. D-l Io an
Cheseliu de in Ciocmau
10
De la D-l avoc. Suciu
10
De la Vasiliu Oprişiu în Vartt:lcc
IO
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

4/8
4/8
5/8
5/8
8/8
8/8
8/8

De la Mihai Venter, notariu, Sâg
10
De la Ladislau Vaida, Sâg
10
De la Alesandru Pop, juder. Ce...
20
De la Ioan Angyal, adv.
10
De la D-l Vasiliu Pop, assessor orfanal
10
De la Filep Găbor, notariu în Soca...
2
Prin Dl- Protopop Vasiliu Gecze de la Pteoţii tractuali:
Ioan Avram, Vasiliu Pop, Michail Moldovan, Lazăr Caba,
Petru Iomaţianu, Vasiliu Cosatin, Vasiliu Ruszkay, Anania
Pop, Gavrilla Cherebeţiu şi Ignatie Sindeon alte 5 fl., de la
densul 10 fl. suma
60

878
878
878
878
878
878
878

suma
Arh. Stat.

Sălaj,

635

fond Ioan Ardeleanu Senior, dosar nr. 20, doc. 11878, f. 1-2.

DOCUMENTS CONCERNING THE ACTIVITY OF „ASTRA"
IN SALAJ COUNTY (1865-1878)

(Summary)
The documents we have studied belong to the ,,ASTRA" fund from The State
Archive from Sibiu and „Ioan Ardeleanu Senior" from The State Archive from
.Salaj. The documents bring information about the Salaj people's commitement in
the activity af the Transylvanian Association for Romanian Llterature and the
Culturalization of the Romanians in its early existence.
The activity of the Salaj Association during 1862-1878 was remarked, first of
all, for concrete actions which were meant to -involve a great number of common
and helping members from all social categories. The taxes collected from them as
well as the donatons and the money collects, and the wills have increased the
material property of the Romanian Association and Academy.
The foundation of the Salaj Department in 1870 (XI) offered the organizing frame og the development of some Romanian national and cultural
activity in the historical Salaj. The annual meetings of the department held in
different places, gathered members from the Association in the territory that could
share with the rural papulation the aims and the cultural, social, and national programmes for which the association was pleading. The documents catch actioning
directions in: the stipending of the students, the spreading of some Romani an publications, the attempt of founding a library at the department/s residence as well
as of a fundament for the support of the poor pupils to learn a job, the deposit of
some money for the creation of a schoolar fund in Simleu, giving lectures, and
the building of the memorial of Simion Barnutiu in Bocşa.
As a result of the activity carried on by the Salaj Department, eight years
after its foundation, „The Transylvanian Association for The Romanian Literature
and The Culturalization of The Romanians" decided the organization of the General Meeting in the year 1878 for the first time in Simleu Silvaniei.
Therefore, during these years the efforts were organizatorically concentrated
to the assurance of the material devises and ta the popularisation of the new
associations name to be albe to pass further to the fulfilment of the forseen aims
of the statute.
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Instituit în februarie 1867, ca rezultat al repetatelor crize ce au
zguduit monarhia habsburgică, regimul dualist austro-ungar a reprezentat, în esenţă, un compromis al claselor conducătoare austriece şi
maghiare în scopul menţinerii hegemoniei politice asupra naţionalităţi
lor negermane şi nemaghiare din imperiu. Consecinţele acestei tranzacţii se vor dovedi a fi păgubitoare pentru românii din Ardeal.
Ameninţaţi în însăşi existenţa lor naţională, românii transilvăneni
vor desfăşura o luptă continuă şi constantă, pe toate planurile şi căile
posibile, cu participarea efectivă şi activă a tuturor claselor şi pături
lOr sociale pentru recunoaşterea lor ca naţiune aparte, liberă şi independentă.

In această luptă generală se încadrează organic şi lupta românilor
din comitatul Satu Mare pentru materializarea înălţătoarelor !idealuri
de dreptate socială şi neatârnare naţională. Biserica şi şcoala au constituit, în acest context, principalele bastioane de rezistenţă naţională, socotite pe bună dreptate, de către ziarul „Românul" din Arad, oficios al
Partidului Naţional din Transilvania, ca fiind „cele mai de preţ bunuri
ale naţiei" 1 •
Adeziunea exemplară a românilor sătmăreni la ideile şi programele mişcării naţionale din Transilvania a îmbrăcat forme multiple şi
variate. In măsura permisivităţii legilor în vigoare, una din căile opţio
nale ale românilor din această zonă a reprezentat-o emanciparea naţio
nală prin actul de cultură.
Incă din anul 1859 inimosul profesor şi protopop Petru· Bran (n.
la Tohat în 1821 n.n.) izbutise să pună bazele Societăţii de lectwră a
elevilor români din Satu Mare 2 şi să înfiinţeze o catedră de limba şi
literatura română în cadrul Gimnaziului regal catolic din Satu Ma~3 .
Românii din zona Tăşnadului s-au dovedit a fi deosebit de activi,
înscriindu-se ca exponenţi de bază ai mişcării de emancipare naţională
sălăjeană. Despărţământul XI al „Astrei" număra în această zonă şi cea
a Şimleului, potrivit unei situaţii întocmite în anul 1870, un număr de
17 membri ordinari 4 • Ulterior, în 1907, tăşnădenii se vor organiza într-un despărţământ de sine-stătător, avându-l ca director pe protopopul Demetriu Coroianu din Santău, iar ca secretar pe dr. Coriolan Steer,
1

„Românul" (Arad), I, nr. 1 din 1/14 ianuarie 1911.

Lupta românilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului naţional
unitar român. Documente !848-1918. Ediţie de documente îngrijită de V. Ciu2

botă, B. Dulgău, D. Radosav ::;i S. Vasil-Marinescu,
tfouare Lupta românilor).

Bucureşti,

a Ibidem.
Ibidem, p. 16.

4
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avocat în Tăşnad 5 • ln anul 1910 despărţământul număra 7 me,mbri pe
19 membri ordinari6 . Amintim şi faptul, demn de relevat, că în
zilele de 1-2 mai 1872 a avut loc la Satu Mare o consfătuire, cu participarea lui Alexandru RQman şi Iosif Vulcan, prilej cu care au fost
purtate discuţiile finale asupra statutului de funcţionare a Societăţii
pentru fond de teatru român în Ardeal7 (şedinţa de deschidere avusese
loc la Deva în 1870 n.n.).
Pe linia aceloraşi preocupări privind promovarea limbii române şi
a culturii generale în învăţământul confesional se înscrie înfiinţarea
Reuniunii învăţătorilor greco-catolici de pe teritoriul arhidiaconatului
părţilor sătmărene îngremiate în dieceza greco-catolică orădană, urmând
exemplul confraţilor sălăjeni, care încă din toamna anului 1870 puseseră bazele Reuniunii lnvăţătorilor Români Sălăjeni (R.I.R.S.) 8 • Menţio
năm aici, cu titlu informativ, că Filiala judeţeană Satu Mare a Arhivelor Statului deţine un număr de 28 documente din fondul R.I~R.S. Tractul protopopesc al Eriului, deci o filială a reuniunii sălăjene, avându-l în frunte pe activul preot-protopop Grigore Pop din Unimăt. Fondul documentar este alcătuit, în cea mai mare parte, din convocatoare
ale adunărilor filiale, dar şi generale ale R.I.R.S. Astfel s-au putut re-'
constitui, în parte, datele şi locurile de desfăşurare ale unor adunări
generale anuale ale reuniunii sălăjene: 16 iulie 1894 - Unimăt, 29 iunie 1895 - Căţelu Român (azi Meseşenii de Sus), 29 august 1897 Popteleac, 11 iulie 1898 - Pericei, 22 iulie 1900 - Căuaş, 14 iulie 1901
- Acîş, 10 august 1902 - Bobota, 9 august 1903 - Şilimeghiu ,(azi
Ulmeni), 17 iulie 1904 - Supuru de Sus, 13 august 1905 - Asuaju de
Sus0 .
Cu prilejul conferinţei organizate la Seini în 30 mai 1881 arhidiaconul George Marchiş 10 propunea înfiinţarea unei reuniuni învăţăto
reşti, propunere însuşită de participanţi. Cu elaborarea proiectului de
statut a fost însărcinată o comisie, având ca preşedinte chiar pe autorul
propunerii. Fiind „o dorinţă generală şi veche a tuturor inteligenţilor
români din acest comitat", apelul de participare la conferinţa constitutivă se adresa tuturor acelora „cărora le zace la inimă cultivarea poporului " 11 • Momentul şi locul constituirii fuseseră abil alese, urmând a
avea loc între şedinţele adunării Societăţii pentru fond de teatru român din zilele de 7-8 august 1881 la Baia Mare 12 .
viaţă şi

5 Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, dos. nr. 940/1907, f. 4-5; publicat în Lupta
românilor, doc. nr. 215. p. 329-331.
6 „Transilvania" (Sibiu), XLI, nr. IV, iulie-august 1910, p. 233.
7 N. Antonescu, în St. Com. Satu Mare, III, 1975, p. 114-115.
s Lupta românilor, p. 227; Elena Muscă, în ActaMP, XVIII, 1944, p. 505.
9 Arh. Stat. Satu Mare, fond Reuniunea lnvăţătorilor Români Sălăjeni. Tractul protopopesc al Eriului, 1894-1912, 28 unităţi arhivistice.
10 George Marchiş (1836-1884) născut în localitatea Tămaia din comitatul
Satu Mare, azi judeţul Maramureş. paroh local în Carei şi arhidiacon al părţilor
sătmărene. Colaborator al revistei .,Familia" şi redactor al revistei ,,Armonia" ce
apărea la Viena, profesor la Liceul din Beiuş. Decedat şi înhumat la Carei.
11 Arh. Stat. Satu Mare, fond
Reuniunea Jnvăţătorilor Greco-Catolici din
Arhidiaconatul Să.tmarului (în continuare Reuniunea învăţătorilor), act nr. 11/1881;
publicat în Lupta românilor, doc. nr. 112, p. 201-202.
12 ibidem.
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Scopul fundamental al reuniunii, potrivit statutului adoptat în ziua
<ie 8 august 1881, era promovarea şi dezvoltarea împrumutată a culturii învăţătorilor şi deşteptarea intersării comune pentru cauza învăţă
mântului, precum şi ajutorarea materială a membrilor ordinari în cazurile de lipsă, cât va permite starea materială. In cadrul adunărUor
erau interzise, din capul locului, orice fel de dezbateri religioase şi politice. Membri ordinari puteau deveni doar învăţătorii greco-catolici din
teritoriu, chiar şi după pensionare. Ca membru fondator, onorar sau
corespondent era acceptat orice cetăţean al statului ungar, fără deosebire de religie, naţionalitate sau rang social. Calitatea de membru fondator presupunea depunerea sumei de 10 fl.v.a. (valoare austriacă n.n.).
Membrii onorari şi corespondenţi erau aleşi de către adunările generale
.anuale „dintre amicii cauzei învăţământului", dar puteau deveni şi cetăţeni din ţări străine cu aprobarea prealabilă a GuverrtUlui ungar. Oficialii reuniunii numărau un preşedinte, doi vicepreşedinţi, doi secretari,
câte un bibliotecar, casier, controlor şi avocat. Activitatea curentă dintre adunările generale era coordonată de un comitet, ales pe o durată
de trei ani, cu reşedinţa la Carei, ce se întrunea lunar 13 . Primul preşedinte a fost ales in persoana arhidiaconului George Marchiş, funcţie
deţinută intre anii 1881-1884. Sigiliul reuniunii, aflat în păstrarea secretarului primar, avea legenda: Reuniunea înveţ. gr. c. de.în Arhidiaconatulu satumariului în diec. gr. c. Orădană. In emblemă este înfă~
ţişată zeiţa romană Minerva cu lance şi scut. Este zeiţa înţelepciunii,
dar şi a artelor şi războiului. In partea dreaptă jos a fost gravată o
bufniţă, ce simbolizează în heraldică, de asemenea, înţelepciunea. Sigiliul are o formă ovală şi dimensiunile 32X39 mm 14 •
Un moment organizatoric semnificativ n constituie înfiinţarea, cu
prilejul adunării generale ţinută la Pomi în 8 septembrie 1884, a patru
reuniuni filiale, după tractele protopopiale constitutive ale arhidiaconatului: Ardusat - Someş, Eriu - Carei - Satu Mare, Homorod .__
!Mădăraş şi Supur. Tot cu acest prilej adunarea generală a adoptat
„Regulamentul pentru ţinerea propunerilor de probă" 15 • Printre semtarii protocolului adunării îl găsim şi pe dr. Vasile Lucaciu, în calitate de secretar primar. Potrivit acestui regulament învăţătorii din
cercurile filiale erau obligaţi, pe rând, să prezinte verbal şi în scris, la
câte două obiecte, planuri metodice de predare a unor teme .sau slljbiecte, care apoi erau analizate de către participanţii la aşa-zisele conferinţe. Prelegerile abordau probleme de gt'amatică, istorie, geografie,
ştiinţele naturii ş.a., dar întâlnim şi dizertaţiuni de natură educativă ori
moral-cetăţenească de actualitate:
„Relele provenite din beutură"t&,
„Scăderile educaţiunii în familie" 17, „Care ar fi mijloacele prin care
13

Jdem, doc. nr. 114, p. 203-209.
Reuniunea învăţătorilor, act nr. 3/1883.
15 Lupta românilor, doc. nr. 122, p. 217-219.
1s Reuniunea învăţătorilor, act nr. 41/1904.
11 Idem, act nr. 20/1898.
18 Idem, act nr. 46/1905.
14
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s-ar putea convinge părinţii la aprecierea învăţătorilor şi a şcoalei ?" 18 •
„Care e cauza neglijării frecvenţei şcolare?"1 9 ş.a.
Cercur,le filiale ale reuniunii se întruneau de două ori pe an, res~
pectiv primăvara şi toamna. Investigaţiile efectuate în fondul documentar demonstrează, fără echivoc, faptul că filiala Supur s-a dovedit a fi
cea mai dinamică şi activă, având ca preşedinte pe protopopul Ludovic
Rezei. Cercul filial Carei - Eriu se afirmă după 1886, când e ales ca
preşedinte Gavril Lazăr de Purcăreţi, 20 protopopul districtului Carei,
din 1893 preşedinte al reuniunii 2 1.
Adunarea generală preconizată a avea loc la Vetiş, în data .de 10
august 1893, va fi amânată de judele cercual de Csenger din cauza epidemiei de holeră 2 2.
Potrivit protocolului adunării generale anuale a reuniunii, ţinută
la Sătmărel în 4 august 1898, sub preşedinţia dr. Felician Bran 23 , întâlnim următoarea structură
organizatorică, respectiv cercuri filiale:
Ardusat - Someş, preşedinte Alexiu Pop din Săsar; Carei - Eriu, preşedinte Lazăr Iernea din Ciumeşti;
Sătmar Mădăras, preşedinte
George Pereni din Satu Mare; Supur, preşedinte Ludovic Rezei2 4 •
La preşedinţia reuniunii s-au succedat, pe perioade de câte trei ani,
Coriolan Ardelean 25 , Romul Marchiş 26 , şi Alexa Pop2 7• Precizăm faptul
că din lipsa unor documente n-am putut reconstitui lista completă a
preşedinţilor reuniunii.
Ca un moment semnificativ pe calea propăşirii învăţământului săt.:.:.
mărean în general se înscrie şi deschiderea, într-un cadru festiv la . 4
19
7.>

Idem, act nr. 17/1896;
Gavril Lazăr de Purcăreşti (1839-1907) îşi are obârşia într·O veche familie de nobili români din Chioar. Născut în localitatea Pomi din comitalul Satu
Mare este absolvent al Seminarului unit din Oradea Mare şi profesor la Liceul
din Beiuş. în calitatea sa de membru al Comitetului Executiv al P.N.R. din Transilvania a fost anchetat în procesul intentat memorandiştilor. Este membru fon. dator al Băncii „Arina" din Sanislău în 1906. Decedat şi înhumat la Carei.
21 Reuniunea învăţătorilor, act nr. 11/1893.
22

Ibidem.

Dr. Felician Bran (1864-1939) născut în Satu Mare ca fiu al protopopului
Petru. Bran, a fost profesor de religie şi limba română la Liceul premGstratens di9
Oradea Mare, mai apoi vicar în Careii Mari. Este autor a mai multor lucrări de
teologie şi unul dintre cei mai buni cunoscători ai canoanelor orientale. Moare ca
preot în Dieceza Lugojului.
24 Reuniunea învăţătorilor, act nr. 21/1898.
25 Coriolan Ardelean, absolvent al Seminarului central din Budapesta, profesor la Liceul din Beiuş, arhidiacon al părţilor sătmărene şi canonic de Oradea
Mare. A fost membru în comitetul director al Despărţământului Sătmar.Ugocea
al „Astrei". Decedat în anul 1918.
~s Romul George Marchiş (1865-1925) este născut în lgcalitatea Homorodu
de Mijloc, comitatul Satu Mare. Studii la Carei, Oradea, Preşov, Sibiu şi Satu
Mare. Preot în Virtiş (comitatul Bihor), Tămaia, arhidiacon al părţilor sătmărene
şi vicar foraneu în 1923. A participat la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia, fiind ales în Marele Sfat Naţional Român. Decedat şi înhumat la Carei.
27 Alexa Pop (1858-1927) născut în Bozinta Mică, comitatul Satu Mare, studii la Baia Mare, Beiuş şi Satu Mare, paroh în Buşag şi Săsar, protopop în Sanislău, arhidiacon !)i asesor consistorial. Este iniţiatorul şi organizatorul marilor
acţiuni protestatare din comitatul Satu Mare împotriva anexării forţate a parohiilor unite româneşti la nou-înfiinţata Episcopia gr. cat. maghiară de Hajdudorog în anii 1912-1913. Decedat şi înhumat în Sanislău.
z:i
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octombrie 1910, a Casei Invăţătorilor din comitatul Sătmar 28 , din fondurile acesteia fiind ajutaţi învăţătorii nevoiaşi ori procurate materiale
didactice pentru şcolile paupere.
În cursul anului 1892 mai luase fiinţă în părţile sătmărene o reuniune învăţătorească, ea grupând învăţători greco-catolici din comitat
şi din districtul protopopia! Turţ, situat în comitatul învecinat Ugocea,
dar care din punct de vedere jurisdicţional se găsea sub autoritatea eclezicistic ă a Episcopiei unite de Gherla 29 • în lipsa materialului documentar am fost silit a reconstitui denumirea exactă după legenda sigiliului:
Dieceza greco-catolică a Gherlei. 1892. Sigiliul Reuniunei InvăţătoriLor
gr. cath. din comitatele Sătmar şi Ugocea 30 • Ar fi de semnalat, relativ
la această reuniune, iniţiativa preşedintelui Constantin Lucaciu31 , prezentată în a XIV-a adunare generală ordinară din 1911 de la Seini, de
a se lansa un apel în scopul convocării unei adunări generale a tuturor reuniunilor surori din Năsăud (Reuniunea învăţătorească gr. cat. mariană n.n.), Sălaj, Marmaţia şi Gherla în vederea uniformizării activită
ţii acestora şi a învăţământului primar în şcolile Diecezei Gherla32 • Se
relua în acest fel o mai veche iniţiativă a R.I.R.S. de realizare a unei.
alianţe a r0unilor învăţătoreşti, lucru izbutit pe moment în adunarea
~inută la Cluj în 17 aprilie 1904 3:i.
Puţ;nele şi firavele instituţii economice româneşti din zonă, cum
<ir fi băncile „Arin<l" din Sunislău, înfiinţată în anul 1906 cu un capital
social de 100000 coroane:u, sau „Vulturul·' din Tăşnad, înfiinţată în
1908 cu un capital social de 200000 coroane 1 \ deşi potrivit prospectelor
<lVeau menirea de a disponibiliza creditele necesare agriculturii, industriei şi comerţului, în subsidiar au finanţat şi acţiuni culturale ori au
încurajat manifestările înscrise pe linia preocupărilor de emancipare
naţionalii a românilor sătmăreni şi sălăjeni.
Aceluiaşi generos deziderat naţionc1l i se circumscrie şi activitatea
laborioasă desfăşurată de către Despărţământul XXXIV Sătmar-Ugocea
<.11 „Astrei", înfiinţat la Seini în februarie 1898 36 .
Un moment politic de apogeu, cu valenţe deosebite şi efecte bene:l'ice pentru evoluţia ulterioară a mişcării naţionale din zonă, l-a constituit întemeierea organiz::iţiei comitatense Satu Mare a Partidului Naţio~s Heuniunea învăţătorilor, act nr. 51/1910.
;,) Sicmatismulu veneratului cleru a nou înfiinţatei dieceze greco-catolice a
Gheriei pre nnulu de la Christos1t 1861, Gherla, 1867, p. 182-202.
3
~ Muzeul jud. Satu Mare, colecţia !nvăţământ confesional, nr.· 20169; publicat în Lupta românilor, doc. nr. 253, p. 370.
31 Constantin Lucaciu (1860-1920) este fratele dr. V. Lucaciu. Studii la Oradea şi Gherla, preot în Iojib si Craidorolţ, arhidiacon al părţilor sătmărene. A
făcut parte din delegaţia memorandistă la Viena în 1892, ales membru în Marele
Sfat Naţional Român în 1918, iar în 1919 deputat în Parlamentul României.
3
~ Lupta românilor, doc. nr. 244, p. 359-360.
33 Elena Muscă, art. cit., p. 506.
31
Arh. St. Satu Mare,
fond Tribunalul judeţean Satu Marc. Firme, dos.
57 /1906, f. 1-2; publicat în Lupla românilor, doc. nr. 210. p. 3'2:1-32·1.
as Idem, doc. nr. 22li, p. :J'll-·343.
3•; /d('m, p. 17.
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nal Român, la 31 august 1909, în prezenţa eminentului fruntaş politic
George Pop de Băseşti3 7 •
Dar, din păcate, pentru istoria românilor sătmăreni avea să urmeze
un capitol de un dramatism fără precedent, avându-şi geneza într-un
act samavolnic şi perfid al cercurilor conducătoare de la Budapesta, pecetluit prin bula papală „Christi fideles Graeci" de înfiinţare a Episcopiei greco-catolice maghiare de Hajdudorog în vara anului 1912. Un
număr de 46 parohii româneşti sătmărene (44 parohii din Dieceza Oradea-Mare şi două din Dieceza Gherla) 38 , după alte surse 48 parohiP 1',
au fost anexate forţat episcopiei nou-înfiinţate.
După „Lex Apponyi" din 1907, care a lovit necruţător fundamentele
învăţământului confesional românesc, bula papei Pius al X-lea, emanată sub presiunea guvernanţilor unguri, se înscrie ca o nouă tentativă
de accelerare a procesului de deznaţionalizare a românilor ardeleni prin
subminarea celei mai sfinte instiuţii autohtone, Biserica.
Documentele fondului se opresc la acest an, ultimul fiind datat 20
mai 1912 40 . Urmează probabil un recul al activităţii acestei reuniuni, ca
şi a celorlalte din jur. Pc'.ină la finele anului 1918 nu ne putem permite
decât o supoziţie în privinţa destinelor reuniunilor sătmărene. Cunoaş
tem că R.I.R.S. - Tractul protopopesc Eriu abia la 13 decembrie 191B
şi-a reluat activitatea prin adunarea organizată la Tăşnad, deci după o
pauză de patru ani şi jumătate, aşa cum rezultă din convocator 41 . Presupunem, prin analogie, că şi cele doufi reuniuni sătmărene au încetat
să mai activeze odată cu izbucnirea primului război mondial. Dar, în
ajunul furtunoaselor evenimente din toamna anului 1918, derulate cu
mare repeziciune, ele au fost reactivate, trimiţând câte un delegat oficial, mandatat cu credenţional, la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia, în persoana lui Ambrozie Nicoară 42 , învăţător în Carei, respectiv
Alexandru Nilvan4 3 , învăţător în Şomcuta Mare.
Pe durata 1914-1918 dezideratele acestor reuniuni au fost preluate de către Despărţămintele Sătmar, Tăşnad şi Seini (înfiinţat în
1912 n.n.) ale „Astrei", după cum se poate constata din tematica acelor
„prelegeri populare" cu care Asociaţia a penetrat în mediul rural.
Nu putem estima cu exactitate efectele şi rodul activităţii reuniunilor învăţătoreşti, desfăşurată în condiţii dificile şi cu mijloace rnnteriale
extrem de modeste, dar negreşit cu entuziasm şi dăruire. Un lucru
însăşi rămâne de necontestat: alături de „Astra", reuniunile au oferit
un cadru organizatoric, legal, în labirintul unei legislaţii opresive şi
rigide, propăşirii învăţământului românesc, a culturii absolut elementare,
îndeosebi în lumea satului, la cumpăna secolelor XIX-XX.
sălăjean

BUJOR DULGĂU

37 Muzeul jud. Satu Mare.
colecţia Mişcarea naţională a românilor sătmă
reni, nr. 19508; publicat în Lupta românilor, doc. nr. 237, p. 350-352.
38 I. Georgescu, George Pop de Băseşti, Oradea, 1935, p. 253-265.
39 A mankacsi gorogkatolikus
puspokseg Zelkeszseeinek Oszeirasa (1806},
Nyiregyhaza, 1990, p. 74.
40 Reuniunea învăţătorilor, act nr. 57/1912.
41 „Românul" (Arad), VII, nr. 45 din 22 dec. 1984/4 ian. 1919.
42 Credenţionalul in orig. păstrat la Muzeul „Unirii" Alba Iulia.
43 Lupta românilor, doc. nr. 352, p. 484.
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LA REUNION DES INSTITUTEURS GRECO-CATHOLIQUES DU
L'ARCHIDIACONAT DE SATU MARE
(Resume)

Affirme sur la scene de l'histoire dans le conte::i.."te social et politique du
XVIII-eme siecle, le mouvement national des Roumins du departement de Sattt
Mare se charge de nouvelles et complexes valences au XIX-eme siecle.
L'installation du regime dualiste de la monarchie Autriche-Hongrie a eu des
graves consequences sur le mouvement national roumain de Transylvanie.
Les societes culturelles et didactiques constituees dans le departement de
Satu Mare ont eu un role important dans le mouvement de developpement de
la conscience nationale et de soutenence de la lutte pour maintenir la langue nalionale roumaine. Ainsi. on a cree en 1881 „La Reunion des instituteurs grecocatoliques du l'archidiaconat de Satu Mare", qui a activee jusque a la 1918, conduite par des personalites remarquables: George Marchiş, Coriolan Ardelean, Gavril Lazăr, Romul Marchiş, Alexe Pop etc.
L'annee 1918 a constitue pour Ies habitants de Satu Mare la manifestation
<le la volante unanime de s'unir dans un seul pays.
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Fig. 1. Diploma de membru ordinar al R1:uuiunii Inveţătorilor Greco-Catolici tlin Archidiaconatu.I Satmarinlni apartinetoria Diecesei Orodane
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ADUNĂRILE

GENERALE ALE ASTREI ŢINUTE LA DEJ (I)
ADUNAREA GENERALA DIN ANUL 1882*

Ca supreme foruri de conducere al Asociaţiei Transilvane pentru Literatura Română şi CuLtura Poporului Român (ASTRA), adunările generale ale acesteia constituiau nu numai un rod al luptei pentru organizare şi afirmare naţională, ci şi un important instrument .de luptă şi
de rezistenţă spirtuală românească împotriva permanentelor şi tot mai
agresivelor tentative de deznaţionalizare şi de maghiarizare a populaţiei
autohtone majoritare din teritoriile româneşti aflate sub ocupaţia austro-ungară; constituiau un important mijloc de a face ca prin „ ... perseverenţă de fier şi sacrificii de inimă" să determine ca ASTRA să devină „ ... pe cât de nobilă şi frumoasă şi unică în felul său, pe atât de
serioasă" pentru „ ... înaintarea literaturii române şi culturii poporale
cu deosebite ramuri, prin studii, prin elaborarea şi edarea opuri, prin
premii şi stipendii pentru diferite specialităţi de ştiinţe. şi arte" cum afirma primul dintre preşedinţii ASTREI, marele mitropolit patriot Andrei Şaguna, la 4 noiembrie 1861, în istoricul discurs de deschi,..
dere a adunării de constituire a acesteia 1•
Incă de la bun început, pentru ca ASTRA să-şi găsească legătura
de suflet dorită, eficientă, cu comunitatea românească din teritoriile
aflate sub ocupaţie străină, la propunerea lui Ioan Puşcariu, adunările
generale ale Asociaţiunii - cum i se mai spunea, pe scurt - se vor desfăşura nu doar la Sibiu unde aceasta îşi avea sediul central - ci
şi în alte importante centre ale Transilvaniei2. In prima etapă de exis:tenţă a ASTREI, de două ori în 1882 şi în 1910 - aceasta şi-a desfăşurat lucrările adunărilor generale în oraşul Dej pe atunci centrlll
de reşedinţă al comitatului Solnoc-Dăbâca, devenit între anii i925 şi
1950 judeţul Someş 3 . După o întrerupere de patru decenii şi după ce
în 1990 ASTRA îşi reia activitatea, o nouă (a treia) adunare generală
!a· Asociaţiei transilvane are loc la Dej, în zilele de 3 şi 4 oatombrue
1992 4 • Fiecare dintre aceste trei mari manifestări culturale s-au consti* Prezentul material a fost expus în sesiuni de comunicări Ia:: 1 august
în 2 septembrie 1995 la Dej, iar în 24 octombrie 1995 la Zalău.
T. V. Păcăţian. Cartea de Aur, II. Sibiu, 1902, p. 642-,652; I. Lupaş, Viaţa
şi faptele Andrei Şa9una, în Mitropolitul Andrei Baron de Şa9una. Scriere comcmoratit:ă, Sibiu, I!JOD, p. 291-305: I. Lupaş, în Transilvania, (Sibiu). nr. 4 (iubii iar). iulie-august 1911, p. 326-348, 350: P. Matei, în ASTHA, Cluj-Napoca, 1986,
p. 17-34.
2 P. Matei, oµ. cit., p. 23.
3 Transilvania, nr. 4/1911. cit., p. 386---3119: Transilvania, nr. 411910, cit .. p.
196; E;;. Lazăr, în Anuarul Dl'spărţământului Dej al Astrei, nr. 4, Dej, 1996;
Idem, în lnfrăţirea, Roman. Anul I, nr. 4/septembrie 1990, p. 3.
4 D. Mârza, în Astra dejeană, Dej, 3 octombrie 1992, p. 4; idem, în Liceenii,
Dej, nr. 3 (7) august 1995, p. 8-9: Idem, în Astra dcjaenă, nr. 2 (3), august 1995,
p. I, 3; Foaia Poporului. Sibiu, nr. 1 (121. I!J94, p. 1-4: I. Bâtiu, în Astra dcjeană,
nr . 1 (2), Dej, mai 1995. J1. l; Anuarul Despărţămâ11tul11i Dej al Astrei, nr. 1,
Dej' 1995, p. 3-26.
1970
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tuit în veritabile sărbători ale spiritualităţii româneşti de nivel transilvan, ale credinţei în binele patriei şi naţiunii.
Opţiunea pentru ţinerea marilor adunări generale la Dej 1ş1 gă
seşte justificări multiple. Motivaţie firească în acest sens se află şi în
faptul că încă în faza de concept a Asociaţiei Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român fruntaşii spiritualităţii româneşti din zona de confluenţă a Someşurilor erau puternic angajaţi
în ceea ce se preconiza, visa şi acţiona să fie aceasta. Prin magistraţi
ca Gavril Man de Boiereni, Ioan Şipotariu, Mihai şi Alexandru Bohă
ţiel, prin Ioan Popescu (profesor de gimnaziu în Lăpuş), Daniel Napoianu, Teodor Lup şi Ioan Alexe - învăţatul episcop de Gherla, şi chiar
prin vrednicul Grigore Mihali de Valea Lungă (coautor al „Pronunciamentului de la Blaj", din 15 mai 1868), zona Dejului a rămas pentru
totdeauna legată de protocoalele Asociaţiunii, încă din 1860 şi 1861. La
1-3/13-16 ianuarie 1861, după cum aflăm din „Cartea de aur" 5, !intelectuali someşeni ca cei menţionaţi mai sus se înscriau între cei 171 de
fruntaşi ai naţiunii române din Transilvania care se întruneau la Sibiu
într-o mare adunare consultativă, în care s-au dezbătut cele mai actuale şi stringente probleme naţionale <ile momentului 6 conferinţă
în ale cărei protocoale, la art. nr. 6, se cerea „ ... înfiinţarea unei societăţi literare şi
naţionale" 1 .

Adunarea

un fond pentru cultura limbei

şi

înaintarea literaturii

consultativă asupra denumirii „Asociaţiunii
Română şi Cultura Poporttlui Român" şi

Transilvane

pentru Literatura

asupra Statutelor acesteia a avut loc la Sibiu, în zilele de 9-llf21-23 martie 1861.,
sub preşedenţia lui Andrei Şaguna, după ce acesta a primit răspWlS
favorabil din partea guvernatorului Lichenstein - la această adunare
fiind convocaţi toţi cei 171 de inşi care au subscris petiţiunea din 10
mai 1860, prin care se cerea pentru prima dată aprobare pentru înfiinţarea asociaţiei culturale româneşti 8 .
La adunarea de constituire a ASTREI, în 23-26 octombrie/ 4-7
noiembrie 1861, la Sibiu (după ce, la 6 septembrie, monarhul aprobase
Statutele), de asemenrn, îşi fac prezenţa şi fruntaşii spiritualităţid române din perimetrul comitatelor Solnoc şi Dăbâca, dintre care bine remarcat s-a făcut Gavrilă Man de Boiereni care avea asupra lui şi contribuţia voluntară a câtorva sate lăpuşene, în valoare de 20 de florini,

„ ... drept sprijin pentru noua societate

culturală românească"D.

Faptul că, în 1870, Gavril Man şi alţi intelectuali naţionalişti înfiinţează la Dej unul dintre cele dintâi nouă despărţăminte ale ASTREI
(conform hotărârii luate în adunarea generală din 1869, la ŞomcutaT. V. Păcăţianu, op. cit., p. 210-211, 21G-217.
Ibidem, p. 13-16.
Ibidem, p. 210-211, 216-217.
8 I. Lupaş, lnfiinţarea AsociaţiUnii ... , op. cit. p. 330 --331; I. Lupa'?, Vi11ţa şi
faptele Mitronolitulu A. Şaguna ... , o. 294-295: T. V. Păcăţian, op. cit. p.
642-645; V. Netea, l,upta romanilor din Transilvania pentru libertate naţională
(1848-1881), Bucure~ti. 1974. p. 261-266; Gh. I. Bodea, L. Fodor, L. Vaida, Cluj
- pagini de istorie revoluţionară (1848-1971), Cluj, 1971, p. %.
5

i;

7

n

P. Matei, op. cit., p. 36-37.
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Mare) 10 este încă un argument că Dejul acelor vremi merita să fie unul
dintre centrele de spiritualitate românească în care să se organizeze
adunările generale ale importantei asociaţii transilvane. De atunci şi
până astăzi, la adresa activităţii Despărţământului Dej al ASTREI s-au
făcut multe aprecieri pozitive şi este destul de bine cunoscută 11 .
Legat de adunările generale ale ASTREI desfăşurate la Dej, informaţiile grupate pe această temă sunt puţine. Cercetătorul Simion Retegan, spre exemplu, afirma despre adunarea generală ţinută la Dej în
1882 că ar fi „ ... una dintre cele mai puţin cunoscute în întreaga istorie a ASTREI" 12 • Puţin cunoscută este şi adunarea generală a ASTREI
ţinută la Dej în 1910. Acesta a fost, de altfel, şi motivul pentru care
încerc să grupez aici câteva dintre informaţiile mult dispersate, în surse
mai greu accesibile cititorului de rând şi chiar cercetătorului, în legă
tură cu aceste evenimente culturale transilvane.
Pentru a înţelege conjunctura social-politică şi economică specifică
Transilvaniei de după anul 1867, când aceasta a fost anexată Ungariei
şi s-a realizat dualitatea puterii austro-ungare, se impune ~ne reaminti
că această adunare generală a ASTREI, ţinută la Dej în 1882, se desfă
şoară în condiţiile cunoscutei şi brutalei campanii de deznaţionalizare
a populaţiei nemaghiare din imperiu şi demaghiarizarea forţată a românilor din Transilvania, campanie care se intensifică şi mai mult după
1882 când, prin unirea celor două partide româneşti, li.a fiinţă Partidul
Naţional Românt 3 .
10 Oct. C. Tăslăuanu, în Transilvania, nr. 4, jubiliar, Sibiu, 1911, p. 481; V.
Netea, op. cit„ p. 266.
n E. Lazăr, Astra la Dej, mss„ Dej, 22 mai
1970; Idem, Activitatea teatrală în cadrul Despărţământului Dej al ASTREI, comunicare la Sesiunea din
11 noiembrie 1966, Dej; Idem, in ASTRA dejeană, nr. 2 (3), Dej, august 1995,
p. Ci; D. Mârza în ASTRA dejeană, nr. 2 (3), august 199, p. 1-4; Iden„ în
Acta MP., XIV, 1989, p. 318-325; Idem. în Anuarele Despărţământului Dej al
ASTREI, numerele L, 2, 3, Dej, Hl95, passim; Idem„ în Liceenii, Dej, nr. 3 (7),
p. 8--9; I. Bâtiu, loc. cit.; R. Răcilă, în ASTRA dejeană, nr. 1 (2), mai 1995, p. 4.
ii S. Retegan, în A.l.l.C., VI, 1963, p. 157-160.
13
I. Lupaş, Paralelism istoric, Bucureşti, 1937, p. 77-91 (ln capitolul ,,Teroare şi corupţiune", este citat contele Iulius Anfrasi, care afirma că „ ... numai

teroarea şi corupţiunea poate asigura caracterul maghiar al Parlamentului ungar"); M. Lehrer. Ardealul pământ românesc, Ed. a III-a. Cluj-Napoca~
1991,
p. 241-410; Şt. Pascu, Făurirea statului naţional unitar român, voi. I, Bucureşti,
1983, p. 131-431: M. Muşat, I. Ardeleanu. De la statul geto-dac, la statul romdn
unitar, Bucureşti, 1983, p. 348-413; K. Hitkins, Conştiinţă naţională şi ac;ţiune
politică la românii din Transilvania 1868-1918, voi. I ~i II, Cluj,
1987 şi 1992;
Idem., Cultură şi naţionalitate în Transilvania, Cluj, 1972; Memorandul românilor din Transiivania şi Ungaria ... , Sibiu. 1892; S. Telke~. Cum maghiarizăm
numele de familie (instrucţiuni), Budapesta, 1889; G. Bariţ, Părţi alese din Istorita Transilvaniei, I-III, Sibiu. 1889-1891; T. V. Păcăţian, Cartea de aur, I VII!, Sibiu, 1902-1915; I. Ciolan, C. Voicu, M. Racovitan. Transilvania - istorie
şi dăruire romdnească, Bucureşti, 1994; V. Netea,, Lupta românilor din Transilvania pentru libertate naţională (1848-1881), Bucureşti, 1974; Idem., Spre unit.atea statală a poporului român, Bucureşti. 1979; N. Stoian, Procesul unui proces,
~cureştii', 1978: l\T. Păcurari:u, Politica Statului ungar faţă de biserica românească din Transilvania în perioada dualismului, 1867-1918, Sibiu, 1989, p. 31282; P. Abrudan, M. Racoviţan, Transilvania documente istorice în lumina
adevărului, Bucureşti, 1991: V. Stoica, Suferinţele din Ardeal, Cluj-Napoca, 1994,
p. 109-200; N. Cordoş, S. Polverejan, Mişcarea memorandistă în documente, Cluj.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

EMIL LAZĂR

288

Incă de la hotăr~irea ca adunarea generală a ASTREI din 1882 să
se organizeze la Dej, conducerea Despărţământului Dej al acesteia, face
un „Apel" la solidaritate şi acţiune cu decizie totală pentru desfăşura
rea adunării în cele mai corespunzătoare condiţii. Pentru aceasta, Apelul nr. 8/1881 către „întreaga intelighentie a acestui despărţământ",
publicat de către Gavril Man - director şi Petru Mureşan-Şireganu ca secretar, în scopul bunei organizări a Adunării Generale ce urma
a se organiza la Dej în 1882, cerea ca: „ ... Acum, ori niciodată! Să ne
facem cu toţii datoria naţională pe deplin. Primire mai demnă nu putem
pregăti Areopagului culturii noastre naţionale decât făcdndu-ne cu toţii

membri"t4.
Având în vedere cel de mai sus cât şi faptul că guvernul maghiar
al lui Koloman Tisza şi-a intensificat acţiunile de supraveghere a activiti'iţilor politice şi culturale ale românilor din Transilvania, căutând a
folosi orice motive pentru desfiinţarea Partidului Naţional Român şi
a ASTREI, se impunea, în acelaşi timp, a acţiona în scop naţional cu
cea mai mare prudenţă. Precaută în organizare, la 20 august 1882, conducerea centrală a ASTREI, prin George Bariţ - secretarul acesteia,
scr:indu-i lui Petru Mureşan-Şireganu, îi atenţiona pe fruntaşii dejeni

„ ... după ce la

guvernământ a ajuns guvernul Koloman Tisza, perisă fie desfiinţată (ASTRA-n.n.) era tot mai ameninţător". Printre
altele, Bariţ le scria celor de la Dej: „Una altă rugare specială. D-voastrQ.
ştiţi cu toţii că de când cu adunarea de la Năsăud, de 11 ani, se caută
pretexte că doară i s-ar putea ascunde soarele ei la această instituţiune
inocentă, precum s-au ascuns (şi) la Matiţiile slave. Las că statu.tele
noastre prevăd limpede interzicerea strânsă de orice discuţiuni politiceşti, religioase, dară acum, cu despotismul actual, nu există nici o
tranzicţiune el este intransigent . . . Bătrânii le ştiu acestea dară nu
le ştiu tinerii. Vă rugăm să-i reflectaţi la pericolul de care suntem mai
mult ameninţaţi. De aceea şi ordinea toastelor va fi regulată de la prezidiu, pentru cele oficiale, vreo 4-5, după care se va ridica masa. De
aci în colo, închine care cât îi place şi cum îi convine numai să se ştie
feri bine de curse. S-a întâmplat adesea, la vreo trei adunări, că unii
oaspeţi neromâni invitaţi la masă au adus, ca cu forţa, chestiuni politice de mare gravitate în discuţiune. \/ entileze-le oriunde numai nu
acilea. Scurt: fierbintea noastră dorinţă este ca această adunare să fie
una dintre cele mai impozante prin purtarea noastră în stii antic"15.

că

colul

Referitor la participarea conducerii centrale a ASTREI la adunamai scria lui Şireganu că: „D-n

generală de la Dej, George Bariţ îi
preşedinte (Timotei) Cipariu, bolnav şi

rea

neputincios a

răspuns

prin alt

1973; L. Maior, Memorandul filozof ia politico-istorică a petiţionarismu/ui românesc, Cluj-Napoca, 19D2; M. Retegan, Transilvania in evoluţia relaţiilor româno-ungare, Bucureşti, 1993; Fr. Păcurariu, Românii şi maghiarii de-a lungul veacurilor, Bucureşti, 1988; Muzeul de Istorie Baia-Mare, Memorandul Românilor.
Centenar., Baia-Mare, 1994; Arh. Stat. din România, Diplomaţia eur<ipeană şi
mişcarea memorandistă, Bucureşti, 1995.
11 D. Mârza, în Liceenii, Dej, nr. 3 (7), 1995, p. 8 (conf. Transilvaniai, nr.
78.-1-15 aprilie 1882, p. 64); I. Bâtiu, în ASTRA dejeană, nr. 1 (5), februarie
19f!6, p. 8.
;s S. Retegan, loc. cit., p. 157-160.
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D-n canonic că necum să poată merge la Desiu, dară nici permite medicul să prindă peana în mână. D-n vicepreşedinte (Iacob Bologa), deşi
reconvalescent după un morb de câteva luni purtat pe picioare, va merge.
Noi ambii secretari (Bariţ şi Berceanu - n.n.) şi casariul (casierul) vom
fi cu D-sa. Avem însă o rugare comună pentru toţi membrii biroului ca
la sosirea noastră să lipsească cu totul orice primire de paradă, ci să
ajungem cvartirurile destinate pentru noi ca oricare alţi călători, mai
mult incognito"rn.
Altă problemă de care se ocupa G. Bariţ cu privire la adunarea generală de la Dej a fost aceea ce privea prezentarea în plen a unor conferinţe. „Până acum scria el - s-au anunţat la prezidiu şi două dizertaţiuni; va fi bine să le ascultăm că fără de acelea adunările prea
sunt de postul mare"1'. „Dizertaţiunile" de care amintea Bariţ şi care
s-au prezentat în Adunarea Generală a ASTREI ţinută la Dej în 27-28
august 1882 au fost: „O excursie (privire) atentă prin istoria pedagogiei
şi instrucţiunii la românii cei vechi", susţinută de către cunoscutul pedagog, <le obârşie someş<mă, Vasile Borgovan 18 , iar a doua, intitulată
„Importanţa studiului meteorologic şi necesitatea înfiinţării de observatorii meteorologice în diferite părţi ale Transilvaniei" 19 , prezentată de
către naturalistul şi pedagogul năsăudean A. P. Alexi autorul primei
lucrări monografice asupra Războiului de independenţă al României din
1877-1878, apărută sub numele „Resbelul orientale ilustratu", dar şi
organizatorul primului observator meteorologic din zona TransilvanieF0. In cartea sa „ASTRA", Pamfil Matei scrie, de altfel, că „ln anul
1882, la adunarea generală de la Dej, s-a recunoscut necesitatea înfiinţării unor staţiuni meteorologice sub auspiciile Asociaţiunii"2 1 • Aceasta,
sigur, ca urmare a „disertaţiunii" şi activităţii lui A. P. Alexi.
Adunarea generală a ASTREI, ţinută la Dej în 27-28 august 1882
sub conducerea vicepreşedintelui Asociaţiunii Iacob Bologa, se mai rem.arcă şi prin câteva măsuri cu caracter administrativ şi financiar. Conform propunerii făcute de Partenie Cosma în şedinţa Comitetului Executiv al ASTREI ţinută în 14 august 1882, Adunarea Generală de la
Dej aprobă ca de aci înainte anul de gestiune al Asociaţiunii să fie anul
solar - adică de la 1 ianuarie la 31 decembrie. Se mai hotărăşte ca fondl,lnle, fundaţiunile şi depozitele financiare ce se află în administrarea
ASTREI să contribuie cu 1°/0 pe an, după capitalul administrat, la cheltuielile de administraţie. Legat de membrii ordinari ai ASTREI care
111

Ibidem.
Ibidem.
18
Transilvania, nr. 4/Hlll, cit., p. 387; Pentru v. Gr. Borgovan, vezi Gh. Breharu, în Fciclia, Cluj, 30 octombrie 1969., p. 3; Gh. Neamţu., Vasile Gr. Borgova11, Bucureşti, 1972.
lll Transilvania, nr. 4/1911, cit., p. 340, 387; E. Lazăr, în ASTRA dejcană,
nr. 2 (3), cit., p. 6.
2il Pentru Artcmiu Publiu Aleri (n. 8 aprilie 1847 m. 15 octombrie 1896),
ve;1:i V. Şotropa ~i N. Drăganu, Istoria şcoalelor Năsăudene, Năsăud, 1913, p. 339340; T. Tanco, op. cit., voL L p. 211-212 !?i vol. VII, 1993, Cluj (Baia-Mare),
17

p. 495, care, spre deosebire de alte surse,
1886. la Hebrisoara.
· 21 P. Matei: op. cit., p. 55.
19 -

afirmă

că

ar fi decedat la 9 ianuarie

Aclo Mvsei Porolissenels. vnl. XX, 199ti
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achită 100 de florini, se decide să fie decunoscuţi ca „membri pe viaţă".
Decizii s-au mai luat şi cu privire la plasarea fondurilor ASTREI şi
compunerea bugetului acesteia 2 2.
Din cele ce înţelegem din revista „Transilvania", nr. 1-2/1883, cât
şi din cartea „ASTRA şi Marea Unire înfruntând teroarea regimului
dualist" de Şt. Petraru, semnificativ pentru tendinţele aflate în Adunarea generală a ASTREI ţinută la Dej în 1882 este aetul alegerii ca membri onorari ai Asociaţiunii a cunoscuţilor oameni de cultură din România Carol Davilla, Grigore Em. Lahovary, Teodor Burada şi N. Nicoresau23. Cum, însă, „ASTRA a fost un spin în ochii autorităţilor austriece şi ca doi spini în ochii stăpânirii dualiste (1867-1818) .. ." s-a
impus ca „membrii ei să fie aprobaţi de guvern", aceasta cu atât mai
mult cu cât unii dintre ei erau din afara imperiului. Ca urmare, conform Deciziei nr. 640/1883 a Ministerului de Interne de la Budapesta,
amintiţilor oameni de cultură din România aleşi membri de onoare ai
ASTREI la Dej, li s-a refuzat această calitate 24 •
Despre conducerea Asociaţiei transilvane, se cunoaşte că în adunarea
acesteia ţinută la Dej, în 1882, nu s-ciu făcut schimbări/!5 . Avînd în vedere modul în care s-a desfăşurat, în general, amintita adunare, se poate
afirma că aceasta a decurs aşa cum se preconiza, rămânând cum o cerea
Bariţiu în scrisoarea sa către dejeni „ ... una dintre cele mai impozante
prin purtarea noastră în stil antic" 26.

EMIL LAZAR

ANEXA

Scrisoarea lui G.

Bariţiu

elitre Petre

Mureşianu-$ireganu

din Dej
Sibiu, 20 august 1882.

Prea onorate domnule,

Eu vă sunt datori cu respunsu Ia două scrisori mai vechi, relative la afaceri personale. După ce însă am întârziat fără voia mea, rămâne ca peste câteva
zile să vă dau informaţii în persoană. I ,a altele v.-am răspuns indirect prin publicaţiunile intrate în „Observatorul". Astădată mă restrâng numai la informaţiuni
ce concern adunarea generală, începând de la biuroul Asociaţiunei.
D-n preşedinte Cipariu, bolnav şi neputincios, a răspuns prin alt d-n canonic
că necum să poată merge la Deşiu, dară nici nu permite medicul să prindă
nr. 4/1911, cit., p. 397-3Y8.
în ASTRA, Braşov, nr. 8,il986, p. 16; A. Plămădeală.. în
ASTRA - 1861-1950, Sibiu, 1987, p. 50.
24 Ibidem., p. 50.
25 După adunarea generală a ASTREI ţinută la Dej„ în 27-28 august 188Z,
la conducerea acesteia a continuat să rămână Timotei Cipariu - ca preşedinte,
Iacob Bologa - ca vicepresedinte, iar G. Bariţ şi Danii! Barcianu ca secretari
(vezi şi Transilvania, nr. 4/1911, cit., p. 338-341.
2ti Vezi Anexa nr. I (Scrisoarea lui Gh. Bariţ către Petre Mureşan-Şireganu)
şi Iosif Bâtiu, în Astra dejeană, nr. 1 (5), Dej, 1996, p. 8; Idem., în Astra dejeană,
nr. 1 (5); E. Lazăr, în Anuarul Despărţământului Dej al ASTREI, nr. 4, Dej, 1996.
i~ Transilvania,
~~ Şt. Petraru,
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peana în mana. D-n vicepreşedinte deşi reconvalescent după un morb de câteva
luni purtat pe picioare, va merge. Noi ambii secretari şi cassariul, vom fi cu d-sa.
Aveml însă o rugare comună pentru toţi patru membrii biroului ca la sosirea
noastră să lipsească cu totul orice primire de paradă, ci să ajungem la cvartirurile noa.stre destinate pentru noi ca oricare alţi călători, mai mult incognito. Las
că eu unul am fugit în toată viaţa mea de primiri pompoase, dară apoi afară
de d-n secrctariu Berceanu toţi trei suntem oamini înaintaţi în etate şi orişicum
săturaţi de zgomote. De altă parte dorim ca sâmbătă după sosirea noastră să
aflăm trăsuri spre a face vizitele obligate la autorităţile municipale, şi le vom
plăti pe oră.
La alte adunări a fost usul ca mai întâiu să mergem la biserică. Foarte
bine; a fare principium; ctacă însă serviciul d-zăesc adus şi cu predica se începe
târziu şi se termină pe la 11 ore, ziuea de întâiu este aproape pierdută pentru
lucrurile Asociaţiunei, spre dauna comună şi perderea ma şi de a 3-a zi. Vă rugăm
ca să binevoiţi a vă înţelege în această privinţă cu d-nii preoţi de ambele confesiuni. Dacă am putea deschide şedinţa precis încai la 10 ore, tat am putea lucr:.1
măcar :3 ore în ace:i zi, că 5i apoi după prânziu au să lucreze comisiunile. Până
acum,1 s-au anunţat la presidiu şi două disertaţiuni; va fi bine să le ascultăm că
fără de acelea adunările prea sunt de postul mare.
Una altă rugare specială: d-voastră ştiţi cu toţii că de când cu adunarea de
la NăJ;ăud„ adecă ~:le 11 ani, se caută pretexte că doară i s-ar putea ascunde
soarele şi la această instituţiune inocentă, precum s-au ao;cuns la Matiţiile slave.
Las că statutele noastre prevăd limpede interzicerea strânsă de orice discuţiuni
politice şi religioase, dară apoi cu despotismul actual nu există nicio tranzicţiune,
el este intransigent. Dară noi nici că avem trebuinţia să încurcăm politica în
chestiuni literarie şi de cultură. Bătrânii le ştiu acestea, dară nu le ştiu tinerii.
Vă rugăm ca să-i reflectaţi la pericolul de care suntem mai mult ameninţaţi. De
aceea şi ordinea toastelor va fi regulată de la presidiu, pentru cele oficiale, vreo
4-5, după care se va ridica masa. De aci încolo închine care cât îi place şi cum
îi convine, numai să se ştie feri bine de curse. S-a întâmplat adecă la vreo trei
adunări că unii oaspeţi neromâni invitaţi la ma5ă au a~us ca cu forţia chestiuni politice de mare gravitate în discuţiune. Ventileze-le oriunde, numai nu.
acilea. Scurt: ferbintea noastră este că această adunare să fie una din cele mai
impozante prin purtarea noastră în stil antic.
Salutare frăţească d-lui P. (sic!) Man.
La revedere fericită,
devotat: G.

Bariţiu

(Cf. S. Retegan, din AIIC, 6, 1963, p. 157-160. Scrisoarea s-a păstrat în
transcrierea făcută de P. M. Şireganu, intr-unul din cele trei cataloage in care
şi-a copiat corespondenţa întreţinută de el, precum şi materialele publicistice vezi ms. rom. nr. 322, la Bibl. Fii. Cluj a Acad. Rom., filele 54-55).

LES ASSEMBLEES GeNERALES DE L'ASTRA QUI ONT EU LIEU A DEJ (I)
L'ASSEMBLEE GENERALE DE 1882
(Resume)
Cette communication veut etre une tentative d'eclaircir ce qu'a ete l'Assemblee Generale de l'ASTRA deployes a Dej en 27-28 aout 1882, consideree jusqu'a
present .~ ... l'une des moi ns connues de toute l'histoire de l' Astra".
Vu Ies circon~tances hi5toriques specifiques qui ont suivi !'acte de la dualite
du pouvoir conclu en IR67, entre 1' Autriche et la Hongrie et . apres l'annexion
malhonnete de la Transylvanie a l'empire bicephale habsburgique, ce travail
reflete la preoccupation de la direction centrale de !'Astra pour prevenir Jes
pretextes qui auraient pu donner l'occasion aux autorites hongroises d'occupa-
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tion de supprimer !'Association, ce qui s'est passe avec Ies associatfol!ls culturelles pareilles d'autres nations opprimees de l'empire. Edifiante a ce propos est
la lettre du secretaire general de l'Astra, G. Bariţiu, adressee au secretafre· du
Departement de Dej de I/Astra, P. M. Şireganul (a l'issu de son president Gavr.il
Man). Parmi les membres du C.C. de !'Association presents a l'assemblee de
Dej il est a remarquer le vice-president Iacob Bologa, ainsi que Ies secretaires
de I/Association (G. Bariţiu et D. Bercianu), qui ont ete reelus dans son nouveau
comite central. II en est de meme du president Timotei Cipariu - absent des
travaux par des raisons de sante. Parmi Ies moments importants des manifestations de Dej îl faut rappeler Ies disertations soutenues par V. Gr. Borgovan et
le naturaliste A. P. Alexi; Ies decisions concernant l'activite financiere-administrative et „l'annee solaire" de gestion; la proposition que parmi Ies membres
d'honneur de l'Astra soient requs Ies hommes ·.de culture bien connus de Roumanie Carol Davila, dr. Cr. Em. Lahovari, Teodor Burada et N. Nicorescu .~
proposition qui, conformement a la Decision 640/1883 du Ministere royal hongrois
de I'Interieur n'a pas ete approuvee. Malgre tout cela, l'Assamblee Generale de
!'Astra tenue a Dej en aoii.t 1882, en grande partie a atteint son but. Elle est
devenue „ ... l'une des plus imposantes par son comportament en style antique",
tel qu'on a prevu dans Ies suggestions de G. Bariţiu aux habitants de Dej.
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Personalitate marcantă a vieţii politice româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea, Iuliu Maniu
s-a născut la 8 ianuarie 1873 în oraşul Şimleu! Silvaniei din actualul
judeţ Sălaj, în familia unui magistrat dr. Ioan Maniu. Un strămoş al lui
Iuliu Maniu, Laurenţiu Man a primit la 7 decembrie 1699 o diplomă
de înnobilare de la împăratul Leopold I al Austriei, drept răsplată pentru vitejia dovedită faţă de tron 1• în secolul al XIX'-lea această familie
şi-a luat numele de Maniu.
După tată, I. Maniu era nepotul marelui ideolog şi revoluţionar paşoptist
Bărnuţiu. Tatăl său, dr. Ioan Maniu făcuse studii de teologie greco-cato. lică şi drept la Viena, fiind în corespondenţă cu Simion Bărnuţiu, unchiul său,
stabilit la Iaşi2. Mama sa, Clara Coroianu provenea dintr-o familie de preoţi,
ti:ţtăl ei fiind preot greco-catolic în comuna sălăjeană Agniştiu. Ea era, de asamenea, sora memorandistului Iuliu Coroianu, căsătorit cu Dorina, fiica dr. Ioan
Raţiu, preşedintele Partidului Naţional Român 3 •
Iuliu Maniu are deci drept înaintaşi pe linie genealogică o serie de personalităţi ale luptei naţionale a românilor transilvăneni: Simion Bărnuţiu,, Iuliu
Coroianu, Ioan Raţiu, Ioan Maniu. El a urmat, mai întâi, cursurile primare la
Blaj, apoi Liceul Heformat „Wesselenyi" din Zalău, petrecându-şi multe vacanţe

Simion

ia patriotul şi totodată bunicul din partea mamei Demetriu Coroianu.

în anii copilăriei, I. Maniu s-a confruntat cu grave probleme de sănă
tate, care puneau la un moment dat sub semnul întrebării pregătirea viitorului
intelectual în plină formare, medicii interzicându-i efort intelectual prelungit,
prin voinţă, tenacitate, tânărul licean şi-a înfruntat boala. reuşind să dobân·dească o pregătire superioară din toate punctele de vedere.
în familie, viitorul om politic a desprins o educaţie aleasă în spiritul dragostei 1de neam. Amintindu-şi de acest lucru, Maniu preciza în anul 1935: .,IstGria patriei mele pe care n-o învăţam la şcoală, am învăţat-o de la mama. Tatăl
meu m-a învăţat să fiu mândru că sunt român, iar mama m-a învăţat românismul"•. Deci în familiile intelectualilor români din Transilvania, tradiţiile istorice româneşti se transmiteau cu sfinţenie din generaţie in generaţie alături
de flacăra vie a românismului. Comentând educaţia deosebită a lui [. Maniu,
un apropiat al acestuia declara după 1989 că: .,Urmaş p~ linie paternă a tui
Simion Bărnuţiu, a adus în politică tradiţia si orientările Blajului. L-a avut ca
idol pe episcopul greco-catolic Ion lnochenţie Micu"5.
Deşi

1 D. Stoica, I. P. Lazăr. Schiţă mongrafică a Sălajului Iuliu Maniu, Cluj,
1932, p. 15-18; G. Ţepelea (coord.), Iuliu Maniu în faţa istoriei, Bucureşti, 1993,
p. 15.
2 , Dr. C. Suciu, Corespondenţa lui Iuliu Maniu cu Simion Bărnuţiu• Blaj,
1929, passim; G. Bogdan-Duică, Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu, Bucureşti,
1924. p. 8-9.
0 Ardeleanu Senior, Oameni din Sălaj, Zalău, 1938', p.
78-79; G. Ţepelea
(coord.), op. cit„ p. 15--17; G. Dănilă, în Apulum, 31, 1994, p. 401-402.
• Curentul, VIII~ nr. 2484, din 2 ianuarie 1935; S. Stoica, Iµliu Maniu-,
Cluj, 1932, p. 18-22; M. Nedelea, Primii miniştrii României Mari, Bucure~ti,
1991, p. 69-70.
5 I. Tiberiu Pădureanu. Alături de Iuliu Maniu prin infernul istoriei,
Alba Iulia, f.a„ p. 55.
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După terminarea liceului, Iuliu Maniu s-a înscris în anul 1890 la Facultatea de drept a Universităţii din Cluj. După absalvirea celui ide al doilea an de
studiu în domeniul juridic, tânărul student a solicitat o bursă de studiu din
fondurile administrate de Mitropolia greco-catolică română din Blaj, al cărui
enoriaş era. Cererea sa a fost aprobată de Consistoriu, el primind o bursă anuală
de 40 florini din fondul Suluţianu. în anul universitar 18!!3-1894, Maniu st\J\diază 'dreptul la Universitatea din Viena. Dup:'i. un an de studii se tran<;feră la
Universitatea din Budapesta unde în anii '1895-1896 este înscris la Facultatea de
ştiinţe juridice.
Incă din anii studenţiei, Iuliu Maniu participă activ la viaţa politică, susţinând mişcarea naţională a românilor transilvăneni. După cum este cunoscut,
studenţimea bucureşteană a publicat în anul 1891 Memoriul studenţilor universitari români privitor la situaţia românilor din Transilvania şi Ungaria,, redactat de Simion Mehedinţi ~i Petru P. Negulescu, studenţi pe atunci, după informaţiile furnizate de scriitorul Ioan Slavici. Documentul demonstra pe baza
argumentelor arheologice, istorice. demografice, etnografice, juridice, continuitatea
şi unitatea poporului român în teritoriul vechii Dacii. Memoriul condamna, totodată, politica şovinistă. antinaţională promovată de autorităţile maghiare împotriva românilor transilvăneni. Semnatarii documentului îşi exprimau ataşamen
tul deplin faţă de lupta dreaptă a fraţilor români din elubla monarhie. Manifes,tul se încheia cu un vibrant apel la solidaritate cu mişcarea de eliberare naţio
nală a românilor clin Transilvania adresat „Parlamentului inteligenţei Europei" 7 •
Memoriul universitarilor din Homânia a determinat o intensă si înflăcfirată
polemică între studenţii români şi cei maghiari. Aceştia din urmă,· apărători ai
politicii şoviniste, samavolnice promovată de cercurile guvernamentale de la
Budapesta au răspuns printr-un manifest intitulat: A magyar romcinolc es a magyar nemzet (Românii din Ungaria şi naţiunea maghiară), în care condamnau cu
tărie memoriul studenţilor români. Acest fapt a determinat o ripostă hotărâtă
venită din partea tinerimii universitare române din Tran~ilvania şi Ungaria pentru redactarea „Replicii". Existau subcomitete însărcinate cu elaborarea ei fa
Viena, Graz, Budapesta şi Cluj. Din subcomitetul clujean făcea parte şi studentul Iuliu Maniu 8 •

„Replica" a fost iniţiată de Aurel C. Popovici, doctorand în medide Iuliu Maniu. Ea era un amplu şi docwnentat rechizitoriu la adresa politicii de maghiarizare forţată la care erau supuşi
românii transilvăneni de către autorităţile de la Budapesta. Documentul s-a bucurat de un larg ecou pe plan intern şi internaţional. Pentru
redactarea, tipărirea şi răspândirea Replicii, A C. Popovici a fost condamnat la patru ani închisoare 9 .
In semn de solidaritate cu colegii lor din Transilvania, în Franţa,
studenţii români au redactat Protestul românilor din Ungaria şi România care studiază la Paris, contra persecuţiilor suferite de românii din
Un9aria, în care se ridicau împotriva proporţiilor mereu crescânde ale
cină şi susţinută

Pleşa, în ActaMP, 17. 1993, p. 311.
C. I. Stan, în ActaMN, 20, 1983, p. 257.
Biblioteca Academiei Homâne, Secţia Manuscrise (în continuare se va cita
B.A.R. Secţia Mss.), cota A 2185a, f. 176; Tribuna, Vin, nr. 169, din 28 iulie!9
august
1892, p. 673; N. Cordoş,
în Acta ~N, 20,
1983„ p. 198; '20~09.
anexele I, XV-XVI. Numele complet al Replicii era: Cestiunea românilor din
r;
7

I.

8

Transilvania şi Ungaria. Replica junimii Academice române din Transilvania şi
Ungaria la Răspunsul dat de junimea academică maghiară. Memoriul studenţ.ilor
universitari din România, Viena, Budapesta, Graz, Cluj, 1892.
n B.AR., Secţia Mss., cota A. 2185a, f. IiG; P. Şeicaru, România în marele
război,

ed. în lb. română, Bucureşti, 1994. p. 219-220; vezi detalii la: M. N. PQpn, în Nouvcllcs etudes d'histoire, VIII. Bucureşti, 1985, p. 231-251; M. C. Ghiorghiu, 1"1.B. 3(), nr. 1/1986, p. 48-67.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

INCEPUTURILE ACTIVITAnr POUTICE A LUI I. MANIU

295

persecuţiilor îndreptate sistematic în Ungaria contra naţiunii române,
condamnând „legile speciale" elaborate de cercurile conducătoare maghiare. Ei au publicat şi răspândit, de asemenea, apelul Către tinerimea
română de la diferite Universităţi şi Academii în afară de România,
ir. care cheamă studenţimea europeană la solidaritate cu lupta românilor din Transilvaniat 0 •
Studenţii clujeni s-au solidarizat cu A C. Popovici. Ei s-au întrunit la „Casina Română" din Cluj, care era frecventată de studenţime.
Acţiunea lor era susţinută de intelectualii români transilvăneni, inclusiv de fruntaşii Partidului Naţional Român. ln cadrul acestei întruniri, tinerii au hotărcî t redactarea şi publicarea unui manifest în chestia procesului „Replicei". Cei prezenţi au stabilit ca toţi studenţii români să semneze documentul. Scopul era, de altfel, menţionat de Al.
Vaida Voevod în memoriile sale acela „de a ne declara răspunzători
individual şi colectiv ca autori, tipăritori şi răspânditori spre a sili justiţia maghiară să ne dea în judecată. Astfel, voiam să provocăm un
proces monstru, răsunător în lumea internaţională, procesul întregii
generaţii tinere, a unei naţiuni" 11 . Tineretul studios adunat la Casina
clujeană a ales o comisie formată din I. Maniu şi Al. Vaida care a primit sarcina redactării memoriului. 1n cele din urmă, documentul a fost
definitiwit de Vaida, el fiind aprobat de colegii din Cluj, apoi de cei din
13laj, dar nu a primit aviz favorabil de la studenţii teologi din Sibiu
şi Gherla. Memoriul intitulat Protestul studenţimii române în chestia
procesului Repilcii, a fost tipărit la Timişoara, într-un tiraj de 1000 de
exemplare. Aici s-au întâlnit Al. Vaida, I. Maniu, Nicolae Comşa, Valeriu Branişte şi C. Diaconovich pentru a se sfătui asupra răspândirii
manifestului. Pentru a face faţă represaliilor poliţieneşti, cei prezenţi
au hotărât că răspândirea documentului să se facă printre colegi, de la
om la om. Din păcate au apărut dificultăţi, deoarece studenţii teoloaj
din Sibiu, Arad şi Gherla nu au semnat manifestul. Şi din cei 193 de
semnatari, câţiva au comunicat că-şi retrag semnătura. 1n aceste condiţii, Al. Vaida, I. Maniu şi ceilalţi iniţiatori au hotărât distrugerea
exemplarelor tipărite. Martor al acestui trist moment Al. Vaida Voevod
scria în amintirile sale c<l. ,,Nu am păstrat nici măcar un singur exemplar ca amintire. Eram cuprins de jenă şi revoltă, căci contasem pe
solidaritatea desăvârşită în sânul nostru, a studenţilor români" 12 . Cu
toate acestea, Protestul studenţimii române în chestia procesului Replicii a avut o importanţă deosebită, dezvăluind dorinţa de libertate şi
unitate a tuturor românilor. Documentul s-a făcut cu acordul şi sprijinul autorităţilor de la Bucureşti. Unul din iiniţiatorii manifestului,
Al. Vaida, dezvăluia acest lucru într-o scrisoare expediată din Viena la
14 noiembrie 1893 lui G. Moroianu afirmând „Maniu a fost dimpreună
10 Adevărul, IV, nr. 757, din 1 martie 1892; G. Moroianu, Les lu~tee des
roumains transylvains pour la liberte et l'opinion europeenne. Episodes et souvenirs, Paris, 1933, p. 76; C. I. Stan, în Forum, 32, nr. 11-12, 1990, p. 41.
11 Al. Vaida Voevod, Memorii, I, Ediţie de AL Şerban, Cluj-Napoca, 1994,
p. 71.
1
~ Idem, p. 73-74; S. Polverejan, Corespondenţa lui George Moroianu 1891!920, I, Cluj-Napoca, 1981, p. 202, doc. CCXXII.
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cu mine la Bucureşti unde am stabilit tot ce se referă la „Manifestul
nostru" 13 .
ln 1892, I. Maniu a trecut clandestin graniţa, păşind pentru prima
dată pe pământul României libere, ca să participe la Congresul studenţilor români care se desfăşura la Roman. Cu acest prilej, Maniu a fă
cut un jurământ în care se angaja să-şi jertfească chiar viaţa pentru
triumful cauzei naţionale româneşti: „Jur pe Dumnezeu, pe conştiinţă
şi pe onoare că îmi voi jertfi viaţa pentru triumful cauzei româneşti,
luând parte la revoluţia pe care o pregătim " 14 .
Tot în aceşti ani, I. Maniu şi Al. Vaida Voevod au pus bazele împreună cu Pompiliu Dan a unei societăţi secrete cu numele de „Avram
Iancu·'. Ştampila societăţii urma să aibă ca emblemă: un vultur care
ţine în ghiare un şarpe sfărâmc'mdu-i capul cu ciocul. Membrii fondatori ai acestei societăţi erau 20-25 persoane. Ea nu şi-a atins insă
scopul propusi''·
După cum este cunoscut la 28 mai/9 iunie 1892, conducătorii Partidului Naţional Român aflaţi în fruntea unei impunătoare delegaţii cuprinzând 300 de persoane din toate categoriile şi păturile sociale: intelectuali, ţărani, muncitori, meseriaşi, negustori, preoţi, moşieri, s-a deplasat la Viena pentru a prezenta curţii imperiale Memorandul. Cei
prezenţi au făcut în capitala Austriei o deosebită !impresie, o parte
fiind aduşi pe cheltuiala fruntaşilor memorandişti. Documentul semnat
de Ion Raţiu (preşedinte), Gheorghe Pop de Băseşti şi Eugen Brote (vicepreşedinţi), dr. Vasile Lucaciu (secretar general), Iuliu Coroianu (re:ferent) şi Septimiu Albini (secretar), a fost înmânat împăratului Frant.Z
Iosif. Împăratul a refuzat să citească documentul, pe care l-a trimis
guvernului, acesta prefectului de Turda, care l-a restituit lui Ioan Raţiu. Memorandiştilor li s-a intentat un proces, care s-a judecat în 1894,
la Cluj, stârnind un val de indignare în România liberă şi în întreaga
Europă. Iuliu Maniu s-a aflat în primele rânduri ale protestatarilor faţă
de procesul înscenat autorilor şi susţinătorilor Memorandului. El a redactat împreună cu Pompiliu Dan un manifest 'intitulat Către poporul
român din Ardeal şi Ţara Românească. Autorii documentului îşi exprimau „cumpli ta indignare faţă de înscenarea judiciară şi deplina adeziune la Memorandum", care constituie, în opinia lor „cartea durerilor
şi a plângerilor noastre, evanghelia drepturilor şi a postulatelor şi crezului fericirii noastre naţionale" 16 .
Iuliu Maniu, aflat la studii în Viena, a fost împreună cu un grup
de studenţi şi doctoranzi români din dubla monarhie: Al. Vaida Voevod,
Lazăr Popovici, Liviu Tilea, Nicolae Comşa, Pompiliu
Dan, George
13 Ş.

C. Polverejan, op. cit„ p. 277, doc. CCXXII.
B.A.R., Secţia Mss, Arch. Al. Perieţeanu Buzău, mapa I, acte 15-30: vezi
~i Şt. Pascu, Făurirea statului naţional unitar român, I, Bucureşti, 11983, p. 236.
Până în 1894 au depus asemenea jurăminte 24 persoane care au format Societatea revoluţionară românii (vezi B.A.R., Secţia Mss.. Arh. AL Perieţeanu-Buzău,
mapa I, Acte 21; N. Cordoş, în Acta MN, 31/II, 1994. p. 318).
1s AI. Vaida Voevod, op. cit., II, Cluj-Napoca, 1995, p. 142-143.
1n V. Netea, Istoria Memoran.dumului românilor din Transilvania şi Banat,
Ediţie de V. Borda, Bucureşti, 1993, p. 200-201; vezi şi M. Bălţescu, în C'Umidava, II, 1968, p. 244.
H
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Anca, în fruntea acţiunilor de solidaritate cu „memorandiştii". lncă din
mai 1893, aceşti tineri patrioţi plănuiau redactarea şi răspândirea unui
manifest de protest contra asupririi naţionale. Documentul trebuia să
informeze opinia publică internaţională în legătură cu persecuţiile la
care erau supuşi românii. în acelaşi timp, grupul studenţilor români
avea în vedere că din rândurile tineretului universitar român să participe la proces· un număr cât mai mare de persoane. Neavând însă
mijloacele materiale necesare, entuziaştii studenţi au adresat un mesaj
din Viena lui Ioan Lupulescu secretarul comitetului din Bucureşti al
Ligii Culturale în data de 13/25 mai 1893 cerându-i fonduri financiare.
Ei socoteau că „Liga este singurul loc unde putem recurge" 17 • O scrisoare similară care a însoţit cererea studenţilor români din Viena a
fost adresată de A. C. Popovici lui I. Lupescu. Popovici informa pe
secretarul comitetului din Bucureşti al Ligii Culturale că universitarii
români din capitala Austro-Ungariei plănuiesc organizarea unor ample
acţiuni de protest faţă de procesul înscenat „memorandiştilor" de autorităţile maghiare. Autorul scrisorii solicita cu acest prilej fonduri „Ligii" Culturale, cel puţin 500 de florini. în final, tânărul dodtorand în
medicină afirma că „Toată Ţara Românească ar trebui să fie reprezentată al Cluj prin zeci şi sute de români de acolo. Toate secţiile „Ligii"
şi alţi cetăţeni trebuie să fie la Cluj (... ). Daţi scrisori, alarmaţi presa
ca să vină lumea de la voi cu mase"lB.
Apelurile adresate de tineretul studios român din Viena „Ligii Culturale" au avut ecouri pozitive în nîndurile conducerii, dar şi ale organizaţiilor din ţară şi de peste hotare. Ioan Lupulescu, secretarul „Ligii"
a expediat un ajutor material de 600 lei lui Vasile Lucaciu „aţlat la
strâmtoare". Leul de la Şişeşti fusese chemat în faţa instanţei la 26
ianuarie 1893 sub pretextul jignirii în iulie 1892 a pretorului din Baia
Mare. Tribunalul din Satu M<ire l-a condamnat la patru luni „temniţă
de stat". Sentinţa a fost aprobată de Curtea regală la 2 mai 1893.
Noua pedeapsă era contopită cu cea anterioară, fapt care echivala cu
13 luni de închisoare, care trebuiau efectuate la Seghedin. V. Lucaciu
a fost eliberat la 7 februarie 1894, după ce a petrecut o perioadă din
pedeapsă la spitalul Crucii Roşii din Budapesta. Reprezentanţi ai studenţilor români slovaci şi sârbi, l-au condus de la spital la hotel.
Cu ocazia banchetului organizat în seara zilei de 8 februarie au1
vorbit din partea studenţilor români: Iuliu Maniu, din cea a slovacilor
Hurban, iar în numele celor sârbi Milcovici.
Părintele Lucaciu le-a mulţumit tuturor pentru grija cu care l-au
înconjurat, a1tigurându-i că va continua lupta pentru eliberare naţională1!J.
17
S. Polverejan, N. Cordoş, Mişcarea memorandistă în documente 18851897, Cluj, 1973, p. 214, doc. 57.
1s Idem, p. 215, doc. 58.
ip C. Mezea, Dr. Vasile Lucaciu·. ,,Leul de la Siseşti". Viaţa şi faptele lui,
Satu Mare, 1936, p. 48-51; A Iuga, Cu privire la Vasile Lucaciu. Acte, documente, procese, Baia Mare, 1940, p. 265-266; L. Botezan, în Memorandul românilor. Centenar. (1892-1894-1992-1994), Baia Mare, 1994, p. 5~. Studenţii români
din Viena au primit la rândul lor, 500 lei, prin A C. Popovici, (B.A.R. Secţia
Mss, Manuscrise Româneşti, Mss. 4855, f. 217).
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alături de fruntaşii memorandişti şi după întemlor la închisorile din Vacz şi Seghedin.
Intr-o scrisoare expediată din Budapesta la 27 noiembrie 1894 lui
Valeriu Branişte, Elie Dăianu îi aducea la cunoştinţă că se bucură de
sprijinul său şi al lui I. Maniu cu care locuieşte împreună, dar cheltu.indu-şi banii nu a putut să meargă la Vacz spre a-l vizita20 .• :Pă
trunderea în închisoarea din Vacz nu era prea simplă. Intr-o scrisoare
expediată din Budapesta la 19 martie 1895, Emiliei Raţiu, soţia preşe
dintelui Partidului Naţional Român, I. Maniu o informa că un anume
domn „S" a fost săptămâna trecută la Vacz, nu i s-a dat permisiunea să
intre în temniţă şi aşa că a plecat imediat îndărăt" 21 . Era necesar un
permis de intrare care era eliberat de Pazmandy comisarul guvernului
ungar pe lângă românii întemniţaţi la Vacz şi Seghedin. Acest permis
nu se elibera întotdeauna. In februarie 1896, de pildă, I. Maniu îl informa, într-o scrisoare expediată din Budapesta pe Valeriu Branişte
că a vrut să-l viziteze „dar nu am primit permisiunea". Totodată, semnatarul mesajului îi adresa sincere salutări, urându-i „bună dispoziţie
între împrejurările nespus de grele prin care trecea" 22 •
Poziţia lui Maniu nu era singulară, ea era îmbrăţişată şi de colegii săi din Budapesta. Studenţii români din capitala Ungariei în numele cărora semnau: Iuliu Maniu, Aurel Vlad, Ioan Scurtu au trimis
la 30 martie 1896 un mesaj lui V. Branişte cu prilejul împlinirii unui
an de detenţie. Semnatarii scrisorii îşi exprimau solidaritatea cu patriotul bănăţean „dorind din suflet a vă revedea dH mai curând în
primele rânduri ale luptătorilor neînfricaţi pentru libertatea şi independenţa naţională a suprimatului popor rom[m!" 23
Potrivit documentelor vremii, I. Maniu i-a vizitat pe fruntaşii memorandişti întemniţaţi la închisoarea din Vc-icz în trei rânduri: la 3
decembrie 1894, 18 martie şi 23 aprilie 1895. Ultima dată, el a fost însoţit de doi colegi Rubin Patiţia junior şi Alexandru Vaida Voevod 24 .
Concomitent, I. Maniu s-a preocupat de întărirea colaborării şi
solidarităţii între studenţii români, slovaci şi sârbi aflaţi în Budapesta.
In vederea realizării unităţii de acţiune, a studenţilor de diferite naţio
nalităţi, el a iniţiat Societatea studenţilor români, sârbi şi slovaci. Societatea îşi propunea desfăşurarea luptei comune împotriva politicii de
maghiarizare forţată promovată cu asiduitate de autorităţile de la Budapesta. Identitatea de interese şi aspiraţii ale tineretului studios român, ceh, slovac, sârb, a făcut ca liderii lui să îşi propună convocarea
unei conferinţe a studenţilor de diferite naţionalităţi. Această proiectată conferinţă a avut loc în toamna anului 1895. In ziua de 2 noiembrie acelaş ian, tinerimea universitară română, sârbă şi slavoacă din

I. Maniu a fost

niţarea

20 V. Branişte, Corespondenţă 1879-1895, I. Ediţie de V. CăLiman, Gh. Iancu, Cluj-Napoca, 1985, p. 220, doc. 139.
21 I. Raţiu, E. Raţiu, Corespondenţă I Scrisori primite 1866-1898. Ediţie de
M. D. Ciucă şi E. 'I'. Ciucă, Bucureşti, 1994, p. 338, doc. 348.
22 V. Branişte, Corespondenţă, II, Ediţie de V. Căliman, Gh. Iancu, ClujNapoca, 1986, p. 44, doc. 27.
2a Idem, p. 54, doc. 34.
2 4 Transilvania, an 75, 1944, nr. 4-5, p. 279-308; N. Josan, in Apulum, 31,
1994, p. 390-396, anexa I.
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Budapesta s-a întrunit la hotelul „Naţional" pentru a căuta şi a găsi
de comun acord cele mai adecvate mijloace in vederea realizării „îndreptăţitelor aspiraţii ale naţionalităţilor nemaghiare". La această intâlnire au luat parte din conducerea societăţii „Petru Maior", Ilal'ie
Chendi (vicepreşedinte), Victor Branişte (secretar), Ioan Scurtu (notar), S. Cadariu (bibliotecar). In cadrul reuniunii s-au pus bazele unui
front comun al studenţilor români, sârbi şi slovaci. In fruntea alianţei
au fost aleşi câte un reprezentant al fiecărei naţionalităţi: românul I.
Maniu, stovacul L. Bozovsky şi sârbul L. Pavlovic fapt reflectat în
adresele trimise liderilor mişcărilor naţionale ale popoarelor semnatare
ale Alianţei Naţionalităţilor din august 1895, fapt reflectat în mesajul
trimis doctorului Ioan Raţiu şi semnat de cei trei reprezentanţi ai naţionalităţilor se preciza: „Tinerimea budapestană a naţionalităţilor înfrăţite (... ), vă salută cu entuziasm ca pe luptători însufleţiţi şi devotaţi ai naţionalităţilor apăsate, ce staţi neclintiţi în apărarea libertăţii
noastre naţionale dar şi în faţa celor mai aspre atacuri. Dorim izbândă
cauzei noastre prin preţioasa d-voastră conlucrare" 25 • Amintindu-şi de
această acţiune, cunoscutul om politic de mai târziu, declara într-un interviu acordat unui redactor al ziarului Curentul în ianuarie 1935 „La
Budapesta am pus bazele Antantei studenţilor romf.:--.J, sârbi, slovaci,
al cărui preşedinte mai apoi am fost" 26 .
In primăvara anului 1896, I. Maniu îşi ia doctoratul în drept la Budapesta, cu sprijinul financiar al lui Ioan Micu-Moldovan, pe atunci
vicar-general al Mitropoliei greco-catolice de Blaj. în acelaşi an, datorită activităţii neobosite desfăşurată pe tărâmul luptei naţionale I. Maniu a fost ales membru în comitetul Partidului Naţional )Român din
Transilvania la vârsta de numai 23 de ani 27 •
Peste doi ani, în 1898 îşi ia examenul de avocat şi candidează la
postul de avocat arhidiecezan de la Mitropolia greco-catolică clin Blaj,
devenit vacant. In şedinţa din 1 noiembrie 1898 a cons!isto!îiului din
Blaj în urma refuzului dr. Ştefan Cicio Pop de la Arad de a mai candida pe post, I. Maniu a fost preferat prin votul a 6 canonici din cei
7 prezenţi. Ceilalţi 9 candidaţi au primit, în consecinţă, răspunsuri negative. La şedinţa consistorială au fost prezenţi şi mitropolitul unit
V. Mihali, respectiv vicarul general I. Micu Moldovan. La 14 noiembrie 1898 îşi preia funcţia şi se mută de la Şimleul-Silvandei la Blaj.
Aici, în „Mica Romă", unul din cele mai importante centre, cu veche
tradiţie, ale românilor transilvăneni, I. Maniu va desfăşura timp de
aproape douăzeci de ani o susţinută activitate pe tărâm profesional şi
obştesc. El va fi nu numai avocat arhidiecezan, dar şi profesor de drept
civil la Academia teologică greco-catolică din Blaj şi jurist-consult al
Băncii locale „Patria", pană la sfârşitul anului 1918, cu excepţia perioadei cuprinsă între 15 octombrie 1915 - noiembrie 1918, când a fost
~5 Tribuna, XII, nr. 241 din 28 octombrie 1895, p. 963-964; E. Glodariu, în
Români, sârbi, slovaci. Congresul naţionalităţilor. Tratatul de la Trianon, Deva,

1995, p. 323.
2s Curentul, VIII, nr. 2484, din 2 ianuarie 1935.
21 Minerva. Enciclopedia Română, Cluj, 1929, p. 647.
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mobilizat în armată austro ungară şi trimis pe fronturile de luptă rusesc şi italian2B.
ln aceşti ani, P.N.R. se confruntă cu numeroase probleme, existau
unele dispute între conducătorii acestuia. Poziţia lui A. C. Popovici,
adept al federalizării monarhiei dualiste, nu era acceptată de unii lideri politici români inclusiv de I. Maniu. Intr-o scrisoare expediată
din Cluj la 17 noiembrie 1897 lui I. Raţiu, I. Maniu îl informa că un
articol al lui Popovici din publicaţia Liga Română i se pare „nu numai
prea optimist, ci chiar naiv de nu cumva vrea să deschidem u:şa de
reîntoarcere pentru cei răzvrătitori. La tot cazul zilele proxime vor da
naştere multor lucruri şi discursuri interesante" 29 . De asemenea, într-un alt mesaj adresat tot din Cluj la 4 decembrie 1897 lui I. Raţiu
prin George Pop de Băseşti, Maniu afirma că A. C. Popovici „ne-a vorbit tuturor din inimă" în presă, articolele sale bucurându-se de un deosebit interes. Semnatarul scrisorii nu era însă adeptul împăcării, el motivându-şi atitudinea prin faptul că „Eu nu doresc împăciuire, ci ·mai
bine selecţiunea elementelor bune, ce numai printr-o acţiune se poate
ajunge". Maniu avertiza, totodată, că nu poate oolabora cu Vasile Lucaciu, afirmând cu tărie că „o mai departe conlucrare cu Lucaciu nici
că o aflu că e posibilă, nici de dorit'<JO.
La începutul secolului al XX-"lea au loc profunde transformări. Se
intensifică activitatea Partidului Naţional Român. La 6 iunie 1901 s-a
desfăşurat o întrunire la Cluj unde s-a hotărât organizarea în iBanat,
la Timişoara, a unei consfătuiri confidenţiale. Această consfătuire a
avut loc la 13 iulie 1901, fiind prezidată de fruntaşul bănăţean George
Popovici. Valeriu Branişte era notar ad-hoc, Iuliu Maniu şi Comolan
Brediceanu verificatori. Această consfătuire a avut ca scop principal
realizarea solidarităţii naţionale între toţi românii. In cadrul ei ~-au
discutat trei probleme principale: 1) Concentrarea Comitetului Naţio
nal; 2) Dezbaterea situaţiei în faţa alegerilor dietale care se apropiau,
respectiv tactica ce trebuie urmată; 3) lncetarea polemicii dintre ziarele naţionale. La consfătuire s-a hotărât restructurarea Comitetului
naţional al Partidului Naţional Român, ce urma să fie format din 25 de
mebri: 13 din Ardeal, 6 din Banat şi 6 din părţile vestice. Nu s-a discutat însă problema foarte importantă, aceea a atitudinii faţă de alegeri, chestiunea fiind lăsată la latitudinea noului comitet constituit.
Referitor la încetarea polemicii dintre ziarele naţionale, comitetul avea
obligaţia să formeze un juriu de partid care urma să aplaneze idiver-.
genţele ivite 31 • Cu toate că nu a rezolvat integral problemele ivite, consfătuirea de la Timişoara a adus unele clarificări, contribuind la întă
rirea coeziunii Partidului Naţional Român.
In decembrie 1902 a încetat din viaţă Ioan Raţiu, preşedintele Partidului Naţional Român, personalitate marcantă a vieţii politice româneşti din a doua jumătate a veacului al XIX-iea. Locul său a fost luat
Ibidem; I. Pleşa, op. cit„ în Zoe. cit„ p. 312.
T. Pavel, Partidul Naţional Român şi acţiunea memorandistă. Corespondenţă politică (1887-1901), Cluj-Napoca, 1994, p. 167, doc. 60.
ao Idem, p. 168, doc. 61.
a1 N. Cordoş, în Banatica, 2, 1973, p. 258-260 (anexă).
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ide Gheorghe Pop de Băseşti, unul din vicepreşedinţii partidululi. Cu
această ocazie, Iuliu Maniu a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al
P.N.R. la vârsta de 31 de ani, devenind astfel o personalitate de prim
rang a vieţii politice româneşti3 2 • In conducerea partidului, el a dovedit
tact, răbdare, capacitate de organizare, reuşind să rezolve multe pro··
bleme care s-au ivit, inclusiv o serie de diferende care au apărut între
unii lideri politici. Multe din aceste disensiuni aveau un caracter artificial, fiind alimentate de autorităţile de la Budapesta, interesate în
divizarea conducerii Partidului Naţional Român. După opinia sa, rolul
omului politic „se aseamănă cu călătorul care vrea să atingă vârful
unui munte. Dacă vrea să ajungă la scop va trebui să ţină seama şi de
vârf şi de bulgării şi stâncile care îi stau în cale" 33 .
După cum este cunoscut la sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul
·celui următor în cadrul Partidului Naţional Român se confruntau două
-0rientări politice diametral opuse: 1) pasivismul care se pronunţă pentru neparticiparea la viaţa politică a Regatului Ungariei în semn de
protest şi ca o dovadă a nerecunoaşterii pactului dualist. Unii istorici
au considerat această orientare drept reacţionară, însă ea era o formă
de protest faţă de politica de maghiarizare forţată la care erau supuşi
românii şi celelalte naţionalităţi; 2) activismul care milita în favoarea
unei lupte active, intra şi extra parlamentară, în vederea susţinerii
cauzei naţionale româneşti.
Participarea românilor şi celorlalte naţionalităţi asuprite din imperiul bicefal la viaţa parlamentară era dificilă deoarece legea electorală
maghiară era astfel întocmită pentru restrângerea posibilităţilor de manifestare şi exprimare a voinţei politice prin participarea la vot a românilor. In Transilvania erau în vigoare dispoziţii restrictive şi discriminatorii la adresa românilor. Circumscripţiile electorale erau astfel întocmite, încât alegătorii trebuiau să vină de la distanţe mari la centrele de votare, fapt care crea dificultăţi de deplasare, mai ales pentru
cei în vârstă şi mai slabi în puteri. Românii alegători deţineau majoritatea în alegeri doar în 17 cercuri electorale. In comitatul Hunedoara,
de pildă, din totalul populaţiei de 320428 de suflete, românii erau în
număr de 262569, iar din cele 5 circumscripţii electorale doar una singură putea fi câştigată de români3 4• Caracterul discriminatoriu al legii
electorale maghiare se reflectă în faptul că cercurile electorale maghiare alegeau un număr mult mai mare de deputaţi. Astfel s-a ajuns
ca 5161 alegători în majoritatea neromâni să aleagă 12 deputaţi, în
timp ce 5275 de alegători români nu puteau alege decât un singur deputat35. Dificultăţile erau amplificate de ingerinţele mari ale au,torită
ţilor locale. Astfel în ianuarie 1905, Iuliu Maniu a candidat în alegerile parlamentare în circumscripţia electorală Vinţul de Jos din comitatul Alba, dar ca urmare a abuzurilor autorităţilor maghiare şi a lipsei
J2
33
31

I. Scurtu, Iuliu Maniu. Activitatea politică, Bucur~ti 1995, p. 12.
I. Maniu, Testament moral politic, Ediţie de V. Isac, Bucureşti, 1991, p. 17.
I. Clopoţel, Revoluţia din 1918 şi Unirea Ardealului cu Romdnia, Cluj,

1926, p. 11.
35 M. G. Lacour Gayet, Les roumains Transylvanie sous le joug magyar,
Paris, 1915, p. 16.
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de unitate a românilor cu drept de vot, a pierdut în faţa candidatului
guvernamental. Abuzuri, ilegalităţi, ingerinţe, au fost comise şi în alte
cercuri electorale. Cele mai grave s-au comis la Cehul Silvaniei. înfă
ţişând această stare de lucruri, Al. Vaida Voevod, consemna în memoriile sale: „La alegerea de la Cehul Silvaniei, 26 ianuarie 1905, prezidentul nostru Gheorghe Pop de Băseşti şi noi cei din suita lui, fusesem
expuşi bătăuşilor organizaţi de baroneasa Bornemieza, în complicitate
cu prezidentul alegerii Dioszeghi. Multor alegători li s-au spart capetele, de asemenea şi prezidentului nostru, pe lângă asistenţa jandarmeriei şi a unui detaşament de honvezi" 36 .
Organizatorul acestor acţiuni era pretorul Ulyhelyi Sandor din
Cehul Silvaniei. Gh. Pop de Băseşti a înaintat la 10 aprilie 1905 o scrisoare vicecomitelui comitatului Sălaj în care solicita anchetarea :iniţia
torului acţiunilor represive îndreptate împotriva românilor. Preşedin
tele P.N.R. a precizat în scrisoarea menţionată că sus numitul pretor
„i-a adunat în locuinţa sa pe notarii şi primarii comunelor aparţină
toare plasei Cehul Silvaniei şi în mod confidenţial le-a dat bani şi i-a
instruit (cum) să-i cheltuiască în interesul baronului Bornemisza, după
cum dovedesc primarii Mihai Pop din Băseşti, Mihai Marchiş din Oarţa
de Jos, Clidor Mătan din Tămăşeşti, notarul cercual Alexa Deac din
Bicaz şi preotul greco catolic Ioan Lenghel din Oarţa de Sus". A fost
instituită starea de aseQiu în comunele învecinate. Românii au fost intimidaţi, iar cei care erau împotriva baronului Bornemisza au fost persecutaţi " 37 •
În anul 1906, alegerile s-au repetat, Partidul Naţional Român obţi
nând 19 mandate, Coriolan Brediceanu fiind ales în 2 circumscripţii.
La alegerea parţială din Bocşa, mandatul s-a pierdut. Au fost aleşi,
totodată, 7 slovaci şi 4 sârbi, aceştia dim urmă reprezentând trei partide. Alegerile s-au desfăşurat în data de 30 aprilie 1906, I. Maniu a
candidat din nou la Vinţul de Jos din partea Partidului Naţional Român. Alegătorii români erau acum pregătiţi, îşi dădeau seama de importanţa votului lor. Ei au parcurs distanţe destul de mari, mulţi dintre
ei pe jos, îndreptându-se spre sediul circumscripţei electorale în cadrul unei manifestaţii entuziaste. Alegătorii din părţile Blajului la trecerea prin oraş în drum spre gară au fost întâmpinaţi cu flori şi ovaţii
de către populaţie. In fruntea lor se aflau preoţii, învăţătorii satelor,
precum şi fanfara din Ero.teiu cea mai renumită din zona Târnavelor.
Alături de ei se găseau pompierii din localitate în rânduri de câte patru
purt<înd cu ei opt drapele tricoloare româneşti.
Toţi aceşti alegători, pompieri, muzicanţi au plecat din Blaj duminică 29 aprilie, la orele patru după amiază cu trenul, fiind primiţi în
Vinţu de Jos de fruntaşii locali, în cap cu octogeneralul preot Nicolae
Man. La vot au participat 550 de români cu drept de vot.
şi Versailles (însemmemorii, scrisori}, Cluj-Napoca, 1993, p. 100.
37 I.
Tomole, Lupta românilor din Ţara Silvaniei pentru drepturi politice
făurirea statului naţional unitar român (1905-1918), Cluj-Napoca, 1985, p.

:m L. Maior, Alexandru Vaida Voevocl între Belvedere
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Preşedintele alegerii, Batta Bertalan, proprietar din Vinţu de Jos,
serios şi imparţial a anunţat pe cei doi candidaţi: Iuliu Maniu din partea Partidului Naţional Român şi Erdos Armand din partea cercurilor
guvernamentale. Alegerea a dat câştig de cauză lui I. Maniu care a obţi
nut 558 de voturi faţă de 351 ale rivalului său. Alegătorii români au
fost foarte disciplinaţi, stârnind admiraţia chiar a organelor de ordine.
Proaspătului deputat, aflat în casa preotului Nicolae Man i s-a făcut o
călduroasă manifestaţie. La Blaj, I. Maniu a fost primit cu mare entuziasm. Banchetul a avut loc în localul Mitropoliei Române Unite. Aici
au fost ospătaţi alegătorii la mesele întinse în acest scop, avându-l în
mijlocul lor pe acela căruia îi dăduseră sufragiile. Reuniunea a ţinut
pcînă în zori, când Maniu a fost petrecut de asistenţă, în frunte cu fanfară, la locuinţa sa39.
La 21 mai 1906, I.Maniu şi-a rostit primul discurs parlamentar din
cariera sa politică, susţinând interesele nu numai ale românilor, dar şi
ale slovacilor şi sârbilor. Strânsele legături ale grupului deputaţilor români cu cele ale slovacilor şi sârbilor s-a concretizat în crearea Clubului parlamentar al naţionalităţilor 39 • Amintindu-şi de această acţiune,
Maniu declara unui reporter al ziarului Curentul în 1935 următoarele:
„La Budapesta, dintr-un început am pus bazele unui club parlamentar
al naţionalităţilor, cu participarea deputaţilor sârbi şi slovaci. Ne~esi
tatea istorică ce stă la baza Micii Inţelegeri concepută de Take Ionescu
se găseşte şi la baza înţelegerii româno-sârbo-slovacă, realizată din
timp în timp la Budapesta, în epoca dominaţiei maghiare" 40 .
La 21 mai 1906, Iuliu Maniu se ridică împotriva politicii guvernului
care nu recunoştea existenţa partidelor naţionalităţilor: „Dumneavoastră
negaţi existenţa partidului nostru preciza el - cu toate, că avom
program, cu toate că avem organizaţii de partid". Deci nu se află nici
un motiv de negare a existenţei unui partid organizat mai ales că „existenţa partidelor nu se poate discuta, nici dreptul lor de a se validiza".
Atitudinea cabinetului de la Budapesta continuă politica guvernelor de
1867 încoace, un sistem de guvernare €:are „ţine încătuşată validitatea acelor puteri naturale care într-adevăr susţin ţara aceasta". Prin
amintita politică se urmăreşte „dominaţiunea exclusivismului de rasă şi
clasă". Prin urmare se avea în vedere încătuşarea popoarelor. Chiar introducerea unor reforme cum este cea electorală nu duce la democratizarea societăţii. Legea electorală „va servi - declară Maniu, •caracterului naţional al acestui stat". Pe plan cultural există acea tendinţă
clară de maghiarizare care „împiedică fericirea adevărată a ţării şi dezvoltarea justă a poporului ei" 41 •
In şedinţa din 22 iulie 1906, Maniu s-a ridicat împotriva politicii
de colonizare promovată de autorităţile maghiare care are ca scop desnaţionalizarea populaţiilor asuprite. Vorbitorul a afirmat că toate colonizările, care nu se înfăptuiesc din punctul de vedere al economiei pu-

s Gazeta Transilvaniei, Braşov, LXIX, nr. 91 din 9 mai 1906.
Unirea, Blaj, XVI, nr. 9, din 4 martie 1906.
4 Curentul, VIII, nr. 2484, din 2 ianuarie 1935.
41 I. Maniu, Trei discursuri, Ediţie de Al. Aurel S. Morariu, Bucureşti, 1991,
p. 18-24; I. Scurtu, op. cit., p. 184-191, anexa 1.
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blice, ori din punctul de vedere social, ci numai din motive publice,
zic, întreg sisttmul de colonizare, în acest spirit s-au sfârşit cu fiasco".
I. Maniu atrăgea atenţia că în scopuri de colonizare se cheltuiesc
anual 900000 de coroane, dar din această sumă uriaşă nici măcar un filer
nu ajunge altora, decât numai exclusiv acelora pe care Dumnezeu i-a
lăsat să fie maghiari". Din teritoriul de 15000 de iugăre, care în parte
este, în parte aşteaptă să fie colnizat „locuitorilor nemaghiari nimic
nu le-aţi dat". Oratorul dă şi câteva exemple: „comuna Sărmaşul Mare,
sau moşia Bornemissza din comitatul Cluj"4 2 •
I. Maniu s-a ridicat, de asemenea, în şedinţa Camerei din 1 decembrie 1908 împotriva acţiunii guvernului de a cumpăra de la nobilii
scăpătaţi moşiile pe care trăiau numai români, ori români şi maghiari.
Vorbitorul a precizat că după parcelare, ele erau distribuite „numai la
maghiari, iar românii erau nevoiţi să emigreze, în special în S.U.A. şi
Canada". El a subliniat că acţiunea de colonizare susţinută de cabinetele maghiare „tinde la nimicirea românismului în Ardeal. Pământurile
lucrate de români se dau altora". Din aceste motive, I. Maniu a propus să se parceleze latifundiile din Ungaria şi să se dea maghiarilor de
acolo". Liderul P.N.R. constata cu amărăciune că numărul coloniştilor
veniţi este uneori redus şi de aceea multe moşii răm[m nelucrate. Nici
păşunile nu se· dau în folosinţă românilor. „Tendinţa e de a se sparge
compactivitatea românilor de a le reduce importanţa economică, socială şi politică în ţara aceasta, de a sărăci poporul şi a-i face imposibilă existenţa "43.

În aceste împrejurări, fenomenul emigrării se extinde în AustroUngaria deoarece populaţia agricolă crescuse, iar surplusul trebuia să
se angajeze în oraşe, sau să meargă pe alte meleaguri în special peste
ocean. Principalul motiv al emigrării era cel economic. Alături de romfmi părăseau dubla monarhie în căutarea unor surse de câştig: cehii,
slovacii, sârbii, polonezii. O altă cauză a emigrării românilor în masă
clin Tri!nsilvania, Banat şi Bucovina a constituit-o asuprirea naţională
la cure ei erau supuşi de clasele conducc.ltoare maghiare 44 . După unele
date, până la 1 iulie 1912, se aflau în America circa 100000 de români,
dintre care doar aproximativ 33000 s-au reîntors acasă 45 .
Emigrarea pe continentul nord american sau în Vechiul Regat nu
era însă o soluţie viabilă. De aceea, A.S.T.R.A. a luat mă,suri pentru limitarea acestui fenomen. !n acest scop au fost organizate acţiuni de
informare prin prelegeri, expoziţii, înfiinţarea de cooperative de credit.
in 1904, secţia economică a desemnat pe Traian Barzu să studieze cauzele emigrării rom<înilor, iar în 1912, A.S.T.R.A. a anunţat concurs pentru o lucrare scrisă în stil popular împotriva acestui fenomen. Acţiunile
întreprinse au contribuit la ridicarea prosperităţii româneşti şi au con4 2 I. Maniu, Discursuri parlamentare rostite în Camera Ungariei din 29 mai
31 iulie 1906, Blaj, 1906, p. 39-42.
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pe mulţi deznădăjduiţi şi dispuşi să plece să renunţe la
lor4B.
Neglijarea voită a naţionalităţilor se reflectă şi în repartizarea bugetului finanţelor. I. Maniu preciza în şedinţa Camerei din 24 iulie 1906
că instituţiile mari bancare ungureşti „sunt dotate din rezervele statului" în timp ce „băncile din provincie, mai ales cele român.eşti nu se
bucură de acest favor, cu toate că ele singure sunt chemate să fie mijloacele de sănătoasă circulare ale capitalului" 47 •
I. Maniu a luat atitudine şi în problema legii despre „părtinirea
şi subvenţionarea industriei mari". în şedinţa Parlamentului de la Budapesta din 25 octombrie 1906, el a declarat în numele Partidului National că prin această nouă lege, guvernul foloseşte „aparatul fabricilor
subvenţionate politicii sale de maghiarizare". Atitudinea deputaţilor maghiari şi a secretarului de stat de la Ministerul Comerţului Sztereiny
a fost foarte dură. Maniu avea să înfăţişeze această poziţie într-o scrisoare adresată din Blaj, la 29 octombrie 1906, lui George Moroianu la
Braşov precizându-i următoarele:
„Secretarul de stat mi-a răspuns
extrem de furios, iar deputaţii unguri au făcut o gălăgie, care numai
cu ocazia primei mele vorbiri am mai auzit. A fost un spectacol, care
pe un individ cu nervi mai puţin disciplinaţi uşor l-ar fi putut scoate
din sărite şi din concept". Indignat de atitudinea autorităţilor de la Budapesta, autorul scrisorii sublinia necesitatea condamnării în faţa Europei a acestei politici discriminatorii promovată de guvernanţii maghiari
pentru folosul cauzei naţionale, căci „e timpul suprem să demascam
oamenii aceştia înaintea lumii mari. Ar fi păcat să lăsăm această ocazie nefolosită. Ai putea face un foarte mare serviciu cauzei noas,tre
folosindu-te de cunoştinţele pe care le ai în scopul acesta". I. Maniu
preciza, în continuare, că ungurii cultivă cu aciduitate legăturile cu lumea diplomatică, cu cercurile politice şi de afaceri britanice, inclusiv
Camera Comercială din Londra. Penetrarea lor în insulele britanice este
foarte periculoasă şi de aceea consideră că trebuie „să lucrăm din toate
puterile pentru zădărnicirea planurilor lor". Din motivele amintite, I.
Maniu îl îndeamnă pe G. Moroianu să ia legătura cu amicul său din
Londra, probabil cunoscutul ziarist şi filo-român Richard W. Geton
Watson (Scotus Viator) „descriindu-i starea lucrului, spunându-i şi celP
petrecute în Parlament". Totodată îi sugerează să ia legătura cu principalele ziare britanice informându-le corect, obiectiv în legătură cu
situaţia românilor din dubla monarhie, supuşi unui amplu şi sever pro-.
ces de desnaţionalizare. Maniu atrăgea, de asemenea, atenţia lui Moroianu că „toate stăruinţele lor fie economice, fie culturale, stau în serviciul politicii de maghiarizare, sunt atât de periculoase pentru înaintarea,
ba chiar existenţa monarhiei "48.
I. Maniu s-a pronunţat în Parlament pentru libera dezvoltare a
popoarelor. ln şedinţa Camerei din 28 iulie 1906, el a declarat în numele partidului pe care îl reprezenta următoarele: „Noi stăm pe baza
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principiului de liberă dezvoltare a popoarelor; actualul guvern are drept
ţintă alimentarea hegemoniei de rasă. In vreme ce noi vrem să ducem
la izbândă principiile democratice, guvernul urmăreşte perpetuarea dominaţiunei de clasă". Popoarele, după opinia liderului P.N.R. trebuie să
trăiască libere căci „la baza oricărei existenţe nu poate fi decât dreptate şi libertatea. Ungaria şi Austro-Ungaria nu pot ajunge ţinta sublimă, decât împlinindu-şi misiunea istorică care constă în asigurarea
libertăţii pe seama tuturor popoarelor din acest stat". Pretenţiile românilor transilvăneni au la bază argumente istorice, etnografice şi de altă
natură". De aceea, „Noi cerem ca să fim recunoscuţi ca popor ( ... ) îndreptăţiţi la dezvoltare literă, naţională şi prevăzuţi cu toate atributele
vieţii naţionale"4 9 • Liderul P.N.R. a afirmat într-un discurs rostit în
Parlamentul de la Budapesta în şedinţa din 1 martie 1907, necesitatea
strângerii legăturilor culturale între români. El a precizat că nici un
neam din lume, deci nici cel românesc „nu poate cultiva mai multe culturi, căci nu poate să existe astfel decât în comunitate cu cultura sa
proprie" 50 .
Cu toate eforturile făcute atât de I. Maniu cât şi de ceilalţi fruntaşi ai P.N.R., atitudinea autorităţilor maghiare nu s-a schimbat. Dispreţul, lipsa de consideraţie faţă de popoarele asuprite au fost demonstrate cu multe prilejuri. Astfel, în noaptea de luni 3/16 spre marţi 4/1 7
noiembrie 1908, după miezul nopţii, locuitorii Blajului au fost treziţi
din somn de două bubuituri puternice, la un interval de circa o jumă
tate de oră. In zori, ei au aflat că monumentul de pe Câmpul Libertăţii, precum şi crucea lui Iancu fusese aruncate în aer de făptaşi necunoscuţi. Grupuri de oameni s-au deplasat în locurile cu pricina, având
în frunte pe mitropolitul septuagenar Victor Mihaly de Apşa, care păs
torea încă din 1895. El era însoţit de canonicul Ioan Micu Moldovan şi
alţi fruntaşi.

Cu toate că jandarmeria locală a fost înştiinţată de incident imediat, în timp ce Iuliu Maniu a făcut „arătare criminală la judecătoria
din Blaj", iar presa românească în totalitate cerea descoperirea şi pedepsirea făptaşilor, sesizările făcute nu au avut urmări. A fost ·interogat
paznicul de pe Câmpul Libertăţii, care a declarat că a văzut apropiindu-se un grup de tineri îmbrăcaţi „în haine domneşti", dar apropiindu-se
de ei aceştia l-au ameninţat cu arma şi au tras asupra câinelui. După
o lună procurorul din Alba Iulia a sistat cercetările 51 .
In aceste împrejurări, I. Maniu a adresat o interpelare ministrului
justiţiei Anton Giinther, în şedinţa Camerei din 26 noiembrie I 9 decembrie 1908. Autorul interpelării a atras atenţia asupra procedurilor
discriminatorii şi părtinitoare ale autorităţilor publice, ale organelor
judiciare, fapt ce îi face pe români să creadă că se află în afara legii,
că faţă de ei totul e permis. Astfel, Maniu a relatat, ca un preambul,
cazul petrecut nu cu mult înainte în comuna Craifalău (azi Crăieşti) din
comitatul Târnava Mare, unde locuitorii de religie reformată au scos
'9

50
51

I. Maniu, Discursuri parlamentare .. „ p. 69-76.
Lupta, Budapesta, I, nr. 51, din 2/15 martie 1907.
Gazeta Transilvaniei, Braşov, LXXI, nr. 247, din 7/20 noiembrie 1908.
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ziua-n amiaza mare troiţa românească aflată la marginea satului. I. Maniu a înfăţişat, în continuare, faptele petrecute la Blaj, condamnând
pasivitatea, reaua credinţă, caracterul părtinitor al autorităţilor statului. El a atras atenţia că această situaţie este un lucru foarte periculos „ducând la nimicirea totală a ordinei de drept". Liderul P.N.R.
arăta că noi românii, pentru faptele minore „suntem urmăriţi cu cele
mai grele pedepse, în acelaşi timp însă se pot comite asupra noastră,
fără urmările pedepsei, cele mai strajnice agitaţiuni" 52 •
Răspunsul la întrebarea lui I. Maniu dat de ministrul justiţiei A.
Gilnther a fost neconc111dent. El a încercat să demonstreze, eludând
astfel fondul problemei, că faptele au fost prezentate în mod exagerat,
iar judecătoriile maghiare sunt obiective, imparţiale. A. Glinther a afirmat că la mijloc nu a fost decât „o simplă transgresiune campestră",
concluzie care este atacată chiar de ziarul maghiar de orientare moderatid Alkotmany, socotind-o necorespunzătoare 53 . Românii şi-au dat
seama şi de data aceasta că nu se pot aştepta la dreptate din partea
unor guvernanţi cc le erau ostili. Ei s-au convins că există ll\Ilii care
recurg la mijloace violente, dovedind prin aceste <tete de vandalism o
grasă intoleranţă. Adevăraţii vinovaţi se găseau însă într-o parte însemnată a cercurilor guvernante care nu recunoştea existenţa celorlalte
naţionalităţi, inclusiv a românilor.
Atitudinea răuvoitoare a autorităţilor, tendinţa lor de maghiarizare
forţată a naţionalităţilor s-a reflectat şi în hotărârea din 1909 privind
utilizarea limbii maghiare în regimentele teritoriale din Ungaria. lmpă
ratul Franz Joseph cedase şi de data aceasta. Prezentând noua decizie,
I. Maniu îşi amink;;i peste mai bine de 25 de ani că „Era evidentă primejdia ce se ascundea pentru români în dosul acestei concesiuni. De
aceea, deputaţii români m-au desemnat pe mine să iau cuvântul în Parlamentul de la Budapesta, împotriva acestei concesiu.ni a împăratului " 54 •
La 16 februarie 1909, Maniu a ţinut în Camera maghiară un discurs
fulminant în care arăta că „Intreaga activitate a vieţii de stat l:iin
Austria tinde în direcţia de a emancipa popoarele atât în privinţa politică ~ât şi culturală şi economică pentru ca astfel Austria să fie capabilă a-şi împlini misiunea istorică universală". ln schimb, în Ungaria,
constată vorbitorul „azi este dominant în politică exclusivismul de rasă
( ... ). La noi întreaga viaţă de stat tinde să scoată la iveală în toate
manifestările sale caracterul maghiar. „Din aceste motive este favorizată din partea statului o singură rasă, toate celelalte popoare din ţară
sunt împiedicate în progresul lor". Nemulţumirea popoarelor nemaghiare era amplificată şi de tendinţa introducerii aceluiaşi spirit şi în
armată. I. Maniu a atras atenţia că partidul pe care îl reprezintă este
gata să susţină armata în interesul apărării patriei, dar „nu suntem înclinaţi să ne dăm sângele şi avutul nostru pentru o armată pe care dumneavoastră năzuiţi a o folosi pentru tendinţele dumneavoastră de maghiarizare". Maniu îşi justifică atitudinea prin aceea că în întreaga Un'.2

53
5•

I. Maniu, Trei discursuri ... , p. 30-34.
Unirea, Blaj, XVIII, nr. 30 din 19 decembrie 1908.
Curentul, VIII, nr. 2484, din 21 Ianuarie 1935.
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garie sunt trei regimente curat ungureşti, iar în 24 minorităţile naţio
nale sunt majoritare. ln final, el a reafirmat că „Atunci când critic
instituţiunea armatei din acest punct de vedere o fac din motivul că
instituţiunea aceasta să nu stea în serviciul unor interese particulare"i);;·
Acest act extrem de îndrăzneţ al lui Iuliu Maniu a atras, după cum
·eta de aşteptat, indignarea opiniei publice maghiare. Autorul discursului a fost atacat vehement de deputaţii maghiari, care i-au adresat injurii, l-au întrerupt des, încercând chiar să-l lovească. Amintindu-şi de
aceste clipe tensionate, Maniu declara peste ani: „Când parlamentarii
maghiari au văzut despre ce este vorba au provocat un scandal formidabil. Am fost permanent întrerupt, apostrofat şi acoperit cu injurii.
Deputaţii maghiari au năvălit asupra mea vrând să mă suprime\, Am
scăpat cu mare greutate, fiind apărat de deputaţii români şi slovaci" 51;.
Discursul lui I. Maniu a avut însă şi consecinţe pozitive. Astfel,
arhiducele Franz Ferdinand, moştenitorul tronului Austro-Ungariei „l-a
.convins pe împăratul Franz Ioseph să retragă concesiunea pe care o
acordase poporului maghiar, iar guvernul maghiar, prezidat de Wekerle,
a trebuit să demisioneze" 57 •
Acţiunea lui I. Maniu a fost, fără îndoială, un succes important însă
politica de maghiarizare forţată promovată de cercurile conducătoare de
la Budapesta continua cu tot mai multă înverşunare prin: şcoală, biserică, justiţie, armată. ln 1907, au fost elaborate o serie de legi şcolare
ale ministerului maghiar Appony, care impuneau ca limbă de predare
în şcoli cea maghiară. Se urmărea astfel distrugerea învăţământului
confesional românesc şi implicit desnaţionalizarea românilor în propria
lor ţară. Câţiva ani mai târziu din 1910 aceste legi încep să fie aplicate58. In schimb, legile care apărau naţionalităţile nu erau respectate.
Articolul XIX al legii naţionalităţilor prevedea că „toate naţionalităţile
sunt egal îndreptăţite şi fiecare are dreptul de a-şi păstra şi activa naţionalitatea şi limba" 59 , nu era aplicat. I. Maniu releva acest lucru în
a doua jumătate a lunii iulie 1910, subliniind că guvernaţii de la Budapesta nesocotesc propriile lor legiuiri. Ei nu aplicau prevederile legii
naţionalităţilor din 1868, aşa imperfecte cum erau, afirmând din aceste
motive că „experienţa celor 40 de ani funeşti (trecuţi de atunci din
1867 n.n.) ne-au învăţat că cei de la putere ştiu să desconsidere legi
fundamentale când acestea le stau în cale"6o.
55 I. Maniu, Trei discursuri ... , p. 38-43; Furtună în Parlament, în Unirea,
XIX, nr. 7, din 20 februarie 1909.
56 Curentul, VIII, nr. 2484, din 2 ianuarie 1935.
57 Cf. C. Graur, Cu privire la Franz Ferdinand, Bucureşti, 1935, p. 2611--

262.
-58 C. I. Stan, în Ziridava, 15-16, 1987, p. 249. Au fost închise în total, după
unele date, 350 de şcoli primare în întreaga Transilvanie (cf. S. Dragomir,, La
Transylvanie roumaine et ces minorites etniques, Bucarest 1934, p. 163; Milton
C. Lehrer, Ardealul pământ românesc, ed. a II-a, Bucureşti, 1989, p. 199--1200).
59 A
C. Popovici, Statele Unite ale Austriei Mari, Bucureşti, 1939, p. 23.
sJ Gazeta Transilvaniei, LXXIII, nr. 158,, din 22 iu1ie/4 august 1910. Mulţi
moşieri unguri au început să vorbească cu lucrătorii lor români numai în limba
maghiară (A. Gociman, România şi revizionismul maghiar, ed. a II-a, Bucureşti,
1934, p. 206-208).
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Din aceste motive se impunea o deplină unitate de acţiune, o strângere a rândurilor deputaţilor români din Parlamentul Ungariei. Astfel,
1uliu Maniu îl informa din Budapesta la 4 februarie 1909 pe Coriolan
Brediceanu în legătură cu modul în care a avut loc şedinţa grupului
parlamentar al Partidului Naţional Român. Cu acest prilej „s-a accentuat necesitatea de a fi cât se poate de mulţi la şedinţele Parlamentului. S-a hotărât să ia mulţi inşi parte Ia discuţia reformei dărilor, hotărâri şi dorinţi care cu greu se vor realiza" 61 •
Infăptuirea unităţii de acţiune era cu atât mai necesară, cu cât unii
fruntaşi ai mişcării naţionale pactizaseră cu autorităţile maghiare semnând declaraţii de fidelitate faţă de acestea, cum a fost cazul mitropolitului ortodox al Transilvaniei Vasile Mangra. Intr-o scrisoare expediată din Budapesta la 8 martie 1910, lui Octavian Goga, Iuliu Maniu
condamna cu fermitate atitudinea trădătorului Mangra precizând: „Tot
.ce am edificat cu multă trudă timp de patru ani poate să se nimicească
în urma purtării scandaloase a lui Mangra. Nu se mai pot tolera intrigile şi manoperile infernale ale acestui om fatal. Sper pe când voi
merge la Sibiu, se vor clarifica lucrurile în măsura încât vom putea
vedea mai limpede"s2.
ln 1910 aveau loc noi alegeri parlamentare. La începutul lunii aprilie s-a desfăşurat Conferinţa Naţională a Partidului Naţional Român la
Sibiu. Aici au fost prezenţi 268 de reprezentanţi aleşi printre care se
numărau şi ţăranii: N. Lăzărescu din Şiria, A. Bălan şi Gh. Pâlcu din
Comloş.

revistă în cadrul conferinţei problemele de
care stăteau în faţa partidului. El a propus acestui forum
spre discutare mai multe rezoluţii dintre care prima şi cea mai importantă era menţinerea neatinsă a programului din 1881, completat la 10
ianuarie 1905. Celelalte rezoluţii vizau solidaritatea politică cu toat~,
p<1rtidele naţionalităţilor care luptau pentru democratizarea ţării, dreptul de liberă funcţionare a partidului. Ca tactică politică s-a menţinut
activismul şi s-a aprobat activitatea parlamentară a deputaţilor romfmi6~.
I. Maniu a desfăşurat o susţinută activitate în cadrul campaniei
electorale. El a colaborat strâns cu fruntaşii bănăţeni în special cu Valeriu Branişte. Într-un mesaj din 24 aprilie 1910 îi propunea candidatura
lui Valer Moldovan în comitatul Timiş, care a fost acceptată la Racoşs4.
lntr-o altă scrisoare expediată din Blaj, la 9 mai 1910, tot lui V. Branişte, Maniu îi cerea să-l trimită „prin Vlad lista definitivă a candidaţilor din Banat, căci absolut nu se mai poate amâna". Totodată îi propunea să ::iccepte candidatura lui Erdeli la Rittberg „pentru cazul când

I. Maniu a trecut în

perspectivă

61 I. Stratan, Dor de fraţi. Epistolar lugojean, Timişoara, 1977, p. 55-57.
Când a sosit scrisoare în 9 februarie 1909, C. Brediceanu murise.
62 O. Goga în corespondenţă, II, Ed. de M. Bordeianu şi Şt. Lemny, Bucureşti, 1983, p. 308.
63 L.
Maior, Mişcarea naţională românească din Transilvania 1900-19141
Cluj-Napoca, 1986, p. 133.
6~ V. Branişte, Corespondenţă, III, Bucureşti, 1989, p. 228, doc. 219; Drapelul, Lugoj, X, nr. 48, din 1/3 mai 1910.
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badea George va lua Cehul". Autorul scrisorii îşi motiva propunerea
pzrin faptul că Erdeli „e un om cuminte şi isteţ. Ştie şi nemţeşte" 65 •
Cu toate acţiunile întreprinse, I. Maniu nu a reuşit să tinţre în
Parlamentul de la Budapesta. Concursul autorităţilor administrative maghiare a fost substanţial, deoarece el devenise incomod pentru guvernanţii unguri, întrucât în Camera din capitala Ungariei avusese o atitudine fermă în apărarea şi susţinerea intereselor naţionale româneşti. I.
Maniu mărturisea, de altfel într-o scrisoare expediată din Arad, la 12
iunie 1910, lui V. Branişte că „Trântirea mea a fost hotărâtă irevocabil cu 10 zile înaintea alegerilor". Totuşi, alegătorii români, potrivit
lui Maniu „s-au purtat admirabil. Mandatul nu mi l-au putut cuceri".
Nici V. Branişte nu a reuşit să câştige mandatul în cadrul alegerilor.
Acest eşec nu-l dezarma pe Maniu care optimist scria fruntaşului bănă,..
ţean: „Acum, lucrul principal: să nu pierdem nici dorul de lucru, nici
speranţa în izbândă definitivă a cauzei noastre. Mai ales să nu lăsăm
publicul nostru deznădăjduit şi neorientat". Era dovada respectului şi
recunoştinţei faţă de cei care înfruntând prigoana maghiară l-au votat.
Maniu îl informa, în continuare, pe Branişte că savantul şi militantul
englez Scutus Viator voia să tipc'irească o carte în opt limbi de circulaţie internaţională referitoare la persecuţiile la care erau supuse naţionalităţile din imperiul austro-ungar în timpul alegerilor. El îi solicita
în acest sens lui Branişte să-i trimită un material scurt despre modul
în care s-au desfăşurat alegerile la Bocşa şi să-i roage să procedeze la
fel pe ceilalţi fruntaşi bănăţeni: George Popovici, Ştefan Petrovici şi
Caius Brediceanu, înfrânţi în alegeri 66 • In cele din urmă, Maniu a reuşit să expedieze materialele necesare lui Scotus Vitor, fapt relatat de
liderul P.N.R. lui G. Moroianu, ataşat comercial al României la Viena,
într-o scrisoare expediată din Blaj la 25 septembrie 1910. Tot cu acest
prilej, Maniu îşi exprima speranţa că renumitul publicist englez va fi
mulţumit, iar „Dacă nu mărturisea el în scrisoarea menţionată
voi întregi " 67 .
Numeroase ilegalităţi sunt semnalate de documentele vremii şi în
zona Sălajului. Intr-o dare de seamă din 5 iunie 1910, publicată în Gazeta de Duminică este prezentată ţinuta demnă şi civilizată a alegători
lor români din Şimleu} Silvaniei, care contrasta izbitor cu poziţia nedemnă a alegătorilor maghiari:
„Cu cât s-au purtat românii mai cinstit - se arată în document cu atât au fost mai neobrăzaţi partizanii partidului contrar. In mânia
lor nu mai ştiau ce să facă, cum să batjocorească pe români ( ... ). Oamenii noştri însă râdeau liniştiţi de aceste fiinţe neputincioase şi îi dă
deau dispreţului". Autorităţile au sprijinit pe faţă candidatura lui Ugron,
operând numeroase arestări. Dintre cei arestaţi, aproape toţi erau partizanii candidatului român Victor Deleu. Românii au rămas neclintiţi
65

Branişte,

Core.~pondenţă,

III, p. 233-234, doc. 228.
R. Păiuşan, Mişcarea naţională din Banat şi Marea
Despre <icti\"itatea lui Scotus Viator, vezi C. Bodea H. Wntson, R. W. Seton Watson şi românii 1906-1920, I-II, Bucureşti, 1988, passim.
67 S. Polvereja-n, op. cit„ p. 143, doc. CIV.
V.

"~ Idem, p. 243, doc. 242;
Un!rc, Timlşcara, 1993, p. 64.
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,;stau umăr la umăr", nota ziarul din Şimleu! Silvaniei: „N-avem cl!vinte potrivite cu care să putem lăuda îndeajuns ţinuta fraţilor ţă
rani ( ... ). O jertfă ca şi aceasta o poate face numai un popor care îşi
cunoaşte chemarea şi are mari nădejdi de un viitor mai fericit". Sacrificiile lor au fost însă zadarnice, căci din totalul de 2643 de voturi 1756
au fost ale lui Ugron, iar 867 au aparţinut lui dr. Victor Deleu68 .
I. Maniu a desfăşurat în paralel o intensă muncă culturală, în ca<lrul despărţământului XI al Astrei, unde era membru încă din primii
ani de activitate la Blaj. După demisia lui I. F. Negruţiu, adunarea generală a despărţământului l-a ales director în vara anului 1910 69 . In
acelaşi an, cu prilejul adunării generale a Astrei, desfăşurată la Dej,
delegaţii despărţământului Blaj (I. Maniu şi A. C. Domşa) au făcut propunerea, acceptată de altfel, ca viitoarea întrunire generală a Asociaţiu
nii să aibă loc la Blaj, având· în vedere că se împlineau cincizeci de
ani de la constituirea Asociaţiunii transilvănene. Această sărbătoare nu
putea să aibă loc decât în oraşul cu vechi tradiţii culturale, care a avut
o contribuţie deosebită la renaşterea mişcării naţionale româneşti7°.
Incă din septembrie 1910 s-a creat un comitet de organizare ce avea
în frunte pe I. Maniu care s-a dovedit un foarte bun organizator. Pentru buna desfăşurare a festivităţilor s-au constituit mai multe comisii: artistică, expoziţională, etnografică. In vederea evitării dificultăţi
lor generate de timpul nefavorabil, în curtea gimnaziului s-a construit
un pavilion (cort mare), aici urmând să aibe loc spectacolele, banchetul şi
balul. Intregul program, care se întindea pe parcursul a trei zile a fost
p.probat în prealabil de primul ministru al Ungariei Khuen Hedervarn.
Serbările au început în ziua de 15/28 august 1911 la Sfânta Maria
când s-au deschis lucrările adunării generale în prezenţa a peste 10000
de români, în marea lor majoritate ţărani, în frunte cu cei şase arhierei,
iar din România liberă au sosit câteva sute. Înfăţişând aceste momente
de aleasă înălţare sufletească, ziarul Unirea din Blaj scria în numărul
din 26 august 1911 următoarele: „Fiţi bineveniţi voi Arhierei români,
care într-un singur gând v-aţi hotărât să ridicaţi, cu înalta voastră
prezenţă, nimbul acestor serbări ale culturii naţionale. Fiţi bineveniţi
voi cărturari români, de la Nistru până la Tisa şi din Vatra Dornii până
departe peste Dunărea albastră! Voi sunteţi purtătorii de lumină al
acestui neam fără noroc, căruia soarta duşmănoasă i-a rânduit să dijbui;1scă în întuneric veacuri de-a rândul. Voi sunteţi părinţii sufleteşti
ai acestui neam, cc v-a ridicat la trepte înalte cu multe jertfe".
La început a avut loc un Te Deum în catedrală, după care s-a desfăşurat şedinţa adunării generale. In prezidiul adunării au fost invitaţi
ambii mitropoliţi. Cuvântul de deschidere a fost rostit de vicepreşedinse Gazeta de Duminică, Şimleu! Silvaniei, VII, nr. 21 din 5 iunie 1910; Gazeta Transilvaniei, LXXIII, nr. 112, din 3 iunie 1910; I. Tomole, op. cit., p. 9092; V. Dărăban, Doru E. Goron, în Acta MP, 5, 1981, p. 716-720.
G9 Unirea, XX, nr. 32, din 6 august 1910.
70 M. Sofronie, în Acta MP, 17, 1993, p. 307.
11 Serbările de la Blaj 1911 (o pagină din istoria noastră culturală, publicată
de despărţământul XI Blaj al Asociaţiunii), Blaj, 1911, p. 8-10 (în continuare se
va cita Serbările de la Blaj, 1911).
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tele Astrei Andrei Bârseanu. Vorbitorul a prezentat însemnătatea deoa Asociaţiunii care a contribuit la strângerea legăturilor culturale între toţi românii. Aceştia „au putut să se cunoască unii pe alţii,
i-a deprins să lucreze împreună şi să se stimeze unii pe alţii, i-a învăţat
să-şi preţuiască şi să-şi cultive limba; a susţinut vie scânteia naţională
( ... ), a aplanat contrastele sociale şi confesionale; ne-a deprins a ne
simţi cu toţii fii ai aceluiaşi popor şi a hrăni acelaşi li.deal; asigurarea
existenţei şi întărirea materială şi culturală a neamului din care facem
parte" 72 •
Discursul lui A. Bârseanu a marcat încheierea primei părţi a adunării. După acest moment s-a vizitat împreună cu arhiereii Expoziţia
istorico-culturală a despărţăm<întului Blaj, care a impresionat profund
întreaga asistenţă prin valoare, modul de prezentare, varietate şi mulţi
mea materialului. Seara a avut loc banchetul unde au rostit toasturi A
Bârseanu, mitropolitul ortodox Mcţianu, Gh. Pop de Băseşti şi O. Goga 73 .
Momentul culminant al primei zile l-a constituit zborul lui Aurel
Vlaicu pe Câmpia Libertăţii. Această premieră pentru Transilvania a
fost primită cu o imensă satisfacţie de mulţimea adunată să participe
la memoriabilul eveniment. După aterizare între cei care l-au felicitat
s-a aflat şi Iuliu Maniu 74.
Zborul lui A. Vlaicu a fost salutat cu nespusă bucurie de presa
românească. Ziarul Românul care apărea la Arad scria următoarele cuvinte de înaltă apreciere: „Şi zborul spre cer al unui fiu din naţiunea
noastră simbolizeaz<1 îndreptăţitul nostru gând spre mărirea viitoare,
căci neamul care produce astfel de genii, are în firea sa îndreptăţirea
să-şi afle locul între naţiunile fruntaşe ale omenirii" 75 •
Tot cu acest prilej şi-a ţinut adunarea şi Societatea pentru Fond
de Teatru Român, creată la Deva în 1870. In cadrul ei au luat cuvântul
Vasile Goldiş, episcopul Miron Cristea, subliniind necesitatea strângerii legăturilor culturale între toţi românii7 6 . Din partea Asociaţiunii
pentru cultura poporului român din Maramureş a participat avocatul
dr. V. Chindriş77.
A doua zi a avut loc o sărbătoare folclorică Ia care au participat
reprezentanţi a circa 30 de comune din jurul Blajului. Parada portului
popular a dezvăluit celor prezenţi frumuseţea, varietatea şi originalitatea costumelor. Totodată au fost interpretate cântece şi dansurL In
primele două seri au fost prezentate concerte muzicale. Până la miezul
nopţii a avut loc concertul de muzică condus de profesorul Iacob Mureşianu. A fost interpretat pentru prima dată imnul Astrei, uvertura Ştesebită

72 Telegraful român, Sibiu, LIX, nr. 86-87 din 18/31 august 1911; Transilvania, Sibiu, nr. 4, Jubiliar 1861-1911, iulie-august 1911, p. 324; Serbările de
la Blaj 191 J ••• , p. 297.
73 Ibidem; vezi şi Tribuna, Arad, XV, nr. 181, din 19 august/I ~eptembrie

1911.
7'

Gazeta Transilvaniei, LXXIV, nr. 1980, din 18/31 august
de la Blaj 1911 ..., p. 298.
Românul, Arad, I, nr. 178, din 14/27 august 1911.
Unirea, Blaj, XXI, nr. 80, din 2 septembrie 1911.
M. Sofronie, in Acta MP, 17, 1993, p. 309.

Serbările
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76
77
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ian cel M;jre, iar a doua seară Mănăstirea Argeşului compoziţii ale dirijorului menţionat7 8.
. În ultima zi a adunării a fost ales preşedinte al Astrei Andrei Bârsţanu, la şedinţă asistând Nicolae Iorga ~ A. Vlaicu.
Jubileul Astrei din 1911 a fost nu numai un eveniment politic, dar
şţ cultural. Festivităţile au fost primite cu mare entuziasm de populaţia românească. Un rol important în buna desfăşurare a serbărilor l-a
avut I. Maniu aflat în fruntea comitetului de organizare. Eforturile lui
şi ale colegilor săi au fost considerabile, ele contribuind la reuşita manifestatiilor. O contributie mare la succesul acestei adevărate scirbători
a naţi~nii române au adus numeroase personalităţi politice şi culturale
din Transilvania, Banat şi România liberă: George Coşbuc, Ion Luca
Caragiale (sosit tocmai de la Berlin), N. Iorga, A. Vlaicu, Ştefan O. Iosif,
Ion Bianu, Simion Mehedinţi, V. Goldiş, Gh. Pop de Băseşti, A. Bârscanu, O. Goga, Octavian C. Tăslăuanu, Victor Eftimiu, Ian Urban Jarnik, Ioan Lupaş ş.a.
Serbările Astrei, desfăşurate în perfectă ordine şi linişte, au reafirmat dorinţa de unitate a românilor, fiind o dovadă a deplinei solidarităţi
intre fraţii de pe ambele versante ale Carpaţilor. In cadrul lor un rol
ii:nportant l-a avut Iuliu Maniu care a dovedit şi de data aceasta calităţi
de bun organizator şi conducător. Activitatea lui a continuat în anii următori.

In toamna anului 1912 au avut loc noi alegeri parlamentare. Deşi
bolnav în pat şase zile şi alte câteva în convalescenţă, ca urmare a unei
grave răceli, Maniu se interesa de activitatea politică. El îi scria în acest
sens la 14 august 1912 unui amic politic din Bihor, I. Ciordaş, că trebuie pus neapărait candidat în cercul electoral Marghita, informându-i
di i-<1 scris lui Mihali şi Ştefan Pop „ca fără amânare să începem ac-iii.mea în acel cerc". I. Maniu era dezamăgit că „Din ambele părţi am
primit răspuns negativ. Eu bolne1v nu pot, ceilalţi duşi în alte părţi ce
puteau face decât să stau cu inima sângerândă, cu mâinile în sân, lă
s;.1nd scăpată această admirabilă ocazie pentru a începe valul redeştep
tării în acel ţinut''. Cu toate acestea, marele tribun transilvănean con-sidera necesară continuarea activităţii pe tărâm naţional, aduc-Jndu-i la
cunoştinţă lui I. Ciordaş că în a doua jumătate a lunii octombrie 1912
,,vor fi convocate adunări poporane în comunele din Sătmar, Mihali şi
eu ne ducem. Sper şi Ştefan Pop şi Vlad. Rog fă ceva şi v.ino şi tu să
lncepem acţiunea de rezistenţă aşa cum trebuie" 79.
Politica de rezistentă era necesară deoarece în cursul anului 1912
mai mult de 100 de sat~ româneşti au fost anexate la episcopia de Hajdudorg, fapt care reprezintă o nouă formă de oprimare şi de deznaţio11alizare forţată, deoarece în aceste sate, limba liturgică română se în~
locuia cu cea maghiară.
Românii transilvăneni ciu combătut vehement acest aet. Din numeroase colţuri ale Transilvaniei veneau mesaje de protest: Dej, Cluj, Blaj,
Atad etc. Insuşi deputatul maghiar Szabo Jeno a afirmat în Parlament
7

a Ibidem; Serbă.rile ele la Blaj 1911 .. ., p. 208.
Arh. Stat Bucureşti, fond I. Mihalache, dos. 89, f. 1-2 (vezi anexa I).
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că noua episcopie reprezintă „deznaţionalizarea şi maghiarizarea greco~
catolicilor nemaghiari" 80 .
Acţiunile de protest au culminat prin organizarea Congresului de
la Alba Iulia a românilor din Transilvania, care şi-a desfăşurat lucră
rile în ziua de 29 mai 1912. Aici s-au adunat delegaţi din toate colţu
rile Transilvaniei' şi Banatului, din Cluj, Oradea, Caraş-Severin, Să
laj. Ei erau desemnaţi în cadrul unor adunări bisericeşti. Astfel, consiliul bisericesc din comuna Sângeorzul de Meseş, comitatul Sălaj a
ales o delegaţie ce urma să participe la acest for, ea fiind alcătuită din
Vasile Pop paroh protopop, Al. Rus, Ioan Puie, Leon Lucaciu, Ioan Lu'caciu, Vasile Puie81 .
Congresul s-a ridicat împotriva înfiinţării episcopiei greco-catolice
de Hajdudorog, cu limba de oficiere maghiară, demonstrând că aceasta
reprezintă o nouă încercare a autorităţilor de la Budapesta de a maghiariza forţat şi Biserica Greco-Catolică românească. 1n cadrul dezbaterilor alături de ceilalţi fruntaşi politici români, Gh. Pop de Băseşti, Şt:
Cicio Pop, V. Lucaciu, Al. Vaida, I. Maniu a rostit o cuvântare care a
depăşit simplul protest pe teme religioase, vizând drepturile naţionale
ale românilor. Cu aceeaşi ocazie a fost analizat memoriul întocmit de
o comisie formată din 100 de persoane, prezentat de Al. Vaida. Tcit
acum a fost adoptată o rezoluţie redactată de o comisie compusă din 50
de persoane şi adusă la cunoştinţa Congresului de I. Maniu. Ea exprima
protestul ferm al poporului român contra proiectului de înfiinţare a
episcopiei greco-catolice maghiare care „fee d;n Biserică un instrument
politic de deznaţionailzare şi de silnicie" 11 ~.
··
Acţiunile românilor împotriva înfiinţării episcopiei greco-catolice
de Hajdudorog au continuat în tot anul 1912. Prelaţii români, potrivit
informaţiilor furnizate de I. Maniu lui I. Ciordaş la 22 septembrie 1912
au Jnaintat un nou memoriu cerând revizuirea bulei papale. Totodată preciza Maniu că „Acum este deci timpul să facem să se vadă şi să se
simtă nemulţumirea credincioşilor"B 3 .

În aceste împrejurări era necesară înlăturarea punctelor de vedere
diferite care mai existau în conducerea Partidului Naţional Român. Incă
din 27 februarie 1908, I. Maniu îi scria din Budapesta lui O. Goga pre..,
cizându-i că se impune realizarea unităţii de acţiune. Autorul scrisorii
îşi motiva atitudinea prin faptul că „Indeosebi, noi, ardelenii, avem
80
81

Cf. V. Stoica, Suferinţele din Ardeal, Bucureşti, 1916, p. 255-257.
I. Tomole, op. cit., p. 126, doc. XLVII; I. Ciocian, în Acta MP, 16,

199~.

p. 429.
82 L. Maior, .ill Vaida Voevod .. ., p. 211-215; N. Josan, în Alba Julia 2000;
Alba Iulia, 1975, p. 336-337; I. Popescu Puţuri, A. Deac (coord.), Unirea Transilvaniei cu România, ed. a III-a, Bucureşti, 1978, p. 327; I. Pleşa,', op. dt., în
loc. cit., p. 313.
83 Arh. Stat. Bucureşti, fond I. Mfhalache, dos. 89, f. 3-4 (vezi anexa II).
Cu toate demersurile intreprinse de românii transilvăneni: interpelări în Parlamentul de la Budapesta, memorii la Vatican şi la alte foruri, dezbateri în presa
din ţară şi străinătate, episcopia de la Hajdu-Dorog a fost înfiinţată (vezi '(
Georgescu, George Pop de Băseşti, 60 de ani din luptele naţionale ale românilor
transilvăneni, Oradea, 1935, p. 279-281; I. ~ianu, în Acta MP,
11, 1987, p. 622623).
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datoria de a face tot ce ne stă în putinţă ca să nu putem fi învinuiţi cu
preocupaţiuni, ori prejudicii locale, ori personale" 84 • Peste mai bine de
doi ani, Maniu arăta, din nou, într-o scrisoare expediată din Blaj lui
O. Goga la 26 iunie 1912 că trebuie să se aibă în vedere imperioasa necesitate „de a dezvolta conştiinţa naţională şi întreaga gândire românească de la noi într-o direcţie sănătoasă, unitară şi corespu,nzătoare
v.remurilor în care trăim". Semnatarul mesajului dorea să aibă loc cât
mai repede momentul când va avea colaborarea lui O. Goga „şi-a întregii generaţii mai tinere la viaţa politică condusă de partid şi la redactarea ziarelor p<1ftidului "B 5 .
Concomitent, liderii Partidului Naţional Român au purtat tratative
cu guvernanţii maghiari. Cercurile conducătoare de la Bucureşti, inclusiv Regele Carol I erau informate în legătură cu mersul discuţiilor. Incepute în 1912, ele s-au derulat şi în anul următor. !n cadrul convorbirilor purtate la începutul lui HJ13 de I. Maniu, Theodor Mihali şi Valeriu Branişte cu contele Tisza, primul ministru al Ungariei se avea
în vedere un modus vivendi, după cum relata la 12 ianuarie 1913 într-o
scrisoare expediată din Viena de A. C. Popovici lui Titu Maiorescu, primul ministru al României 86 • La rândul său, Alexandru Marghiloman,
lider al Partidului Conservator, în cadrul unei audienţe la Regele Carol I
<;lin 11 ianuarie 1913, i-a prezentat o scrisoare expediată de Al. Vaida
Voevod, din care rezultă că „Mihali şi Branişte voiesc a se trata mai
departe, atingc:îndu-se numai tangenţial chestiunea electorală. Maniu
voia el însuşi să se pună prejudicial această chestiune. Regele sfătuieşte
să nu se rupă tratativele"B 7 •
La 12-13 ianuarie 1913 a avut loc la Budapesta sub preşedenţia
l.ui Gh. Pop de Băseşti o şedinţă plenară a Comitetului Executiv al
Partidului Naţional Român. La ea au participat Theodor Mihali, I. Maniu, V. Branişte, Ştefan Ciceo, Al. Vaida Voevod, V. Lucaciu, O. Goga,
Aurel Vlad, V. Goldiş, Victor Branişte. Cu acest prilej s-a hotărât înfiinţarea în capitala Ungariei a unei comisii permanente secrete, formată din zece membrii, inclusiv I. Maniu. Ea avea misiunea să urmă
reasc<."1 pas cu pas evoluţia politicii guvernului maghiar în ajunul prirnului război mondial şi să tragă concluziile necesaress.
. Pertractările cu guvernul maghiar erau dificile, iar rezultatele practice erau neînsemnate datorită intrnnsigenţei manifestată de autorităţile
din capitala Ungariei. Ca urmare a lipsei lor de finalitate, în cadrul
conferinţei Partidului Naţional Rom<în de la Budapesta din 23 aprilie
1913 s-a hotărât întreruperea convorbirilor cu cabinetul ungar. Mq'tivul principal invocat de participanţi era acela că guvernul prezidat
O. Goga în corespondenţii, I, Ediţie de D. Poenaru Bucure~ti, 19i5, p. 248.
Idem, p. 249.
'
·
80
B.A.R., Sectia Mss, Arh. Titu Maiorescu, mapa XVI, mss. 69.
87
Al. Marghilom.:m, Note politice 1897-1924, I, Ediţie de S. NeagoL\ Bucureşti, 1993, p. 96.
88
·
Drapelul, Lugoj, XIII, nr. 1, din 1/3 ianuarie 1913; I. Hussu-Abrudeanu,
Păcatele Ardealului faţă de sufletul vechiului Regat. Fapte, documente, facsimtle,
Bucureşti, 1930, p. 215-216; vezi şi Gh. Şora, Vasile Goldiş. O viaţă de 0711(, aşa
cum a fost. Timişoara, 1993, p. 52.
8

~
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de contele Tisza ducea o politică de forţă, ordonând numeroase arestari,
ntentând procese fruntşilor români, S'llspendând publicaţii româneşti.
Având în vedere poziţia rigidă a autorităţilor maghiare s-a pus problema declanşării unei lupte aprige împotriva cabinetului de la Budapesta atât în parlament, cât şi în afara lui 89 . Poziţia cercurilor conducătoare maghiare de a nu colabora cu românii era explicată de I. Maniu într-o scrisoare expediată din Blaj, 5/18 decembrie 1913 lui O. Goga.
Autorul mesajului afirma că „E nemărginită ura feudalilor maghiari
in contra României şi peste tot contra românilor. Ei nu vor să ştie de
o împăcare cu românii şi uşor se poate întâmpla ca pe tema aceasta
vor izbuti a-l trânti pe Tisza tot aşa precum au făcut la timpul lor cu
contele Lonyay, care de asemenea încercase o împăcare cu rom<:înii'".~ 0 •
Tratativele au fost reluate în octombrie 1914 la propunerea lui Tisw
şi ca urmare a îndemnurilor venite de la Bucureşti. Cabinetul român
a mediat punctele de vedere diferite între cele două grupări din !Partidul Naţional Român: moderată şi radicală. Aceasta din urmă nu S"la
împotrivit în final sperând că se vor crea astfel de condiţii favorabile
unei acţiuni comune de o parte şi de alta a Carpaţilor. Comitetul executiv al Partidului Naţional Român a propus ca delegaţia sa ca.re va
participa la tratative să fie formată din: T. Mihali, I. Maniu şi V. Br~
nişte. Cei trei delegaţi au fost mandataţi să prezinte delegaţilor mi1'ghiari o serie de „preten ţii minimale": recunoaşterea Partidului Naţional Român şi lărgirea dreptului de vot în alegeri politice şi administrative, acordarea românilor unei şesimi din totalul mandatelor de d~
putaţi din Ungaria. Tisza a refuzat orice concesii în favoarea introd(1cerii limbii române în şcoli, în administraţie, justiţie şi refuză, totodată, să aplice legea naţionalităţilor din 1868. Primul ministru\ maghiar oferea, în schimb, unele mici concesii total nesemnificative de
natură economică, administrativă, c{1teva locuri în plus în Parlament(Jl
de la Budapesta şi numirea unor funcţionari români superiori 91 . Din
aceste motive, tratativele nu au avut sorţi de izbândă. Ruperea lor c,le
către delegaţii transilvăneni a fost determinată de poziţia opiniei publice româneşti din regat şi Transilvania faţă de realizarea unui compr<r
mis cu autorităţile de la Budapesta. Ziare ca Universul, Adevărul, Neamul Românesc, Dimineaţa, din România liberă dar şi Românul, D,rapelul, Adevărul din Transilvania condamnau tratativele cu guvernul
Tisza socotind că a.ceastă atitudine reprezintă „o adormire a luptei n~1~
ţionalităţilor" 92 • Ziarul Românul din Arad, de pildă, prediza că Germania a cerut Vienei să nu contribuie la înstrăinarea românilor d~n
Tripla Alianţă, ci să intervină în Ungaria pentru o înţelegere cu romAViaţa politică

89

A. Iordache,

00

O. Goga in corespondenţă ..

in România 1910-1914,

Bucureşti,

1972, p. 304-

305.

„

II, p. 310.

I. Russu-Abrudeanu, op. cit„ p. 304-305; C. Nuţu, România în anii neutralitdţii (1914-1916), Bucure!'iti, 1972, p. 71.
92 C. Nuţu, op. cit„ p. 71-72; Destrămarea Monarhiei Austro Ungare 1900'1918, Bucureşti, 1964, p. 204.
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nii din Transilvania 93 . Germania, dar şi unele cercuri politice de la
Viena, mai sperau în menţinerea României în sfera de influenţă a Puterilor Centrale. Mai rezervate erau unele cercuri politice maghiare
care cereau fortificarea graniţei cu România 94 . Totuşi în cadrul discuţiilor s-au obţinut unele succese, căci aşa după cum afirma I. Maniu
în scrisoarea menţionată mai sus „s-au desluşit multe lucruri şi pe urmă am căzut înţeleşi asupra tuturor amănuntelor. Un rezultat mic în
aceste zile grele"9 5 .
Problema tratativelor purtate cu liderii P.N.R. cu autorităţile maghiare nu poate fi privită ca o concesie, ca o lipsă de fermitate din
partea conducerii. I. Maniu a rostit însă, potrivit unui contemporan
în cadrul unei şedinţe a comitetului naţional al P.N.R. de la Budapesta
din 1913 următoarele cuvinte declarându-se categoric împotriva orică
rei înţelegeri cu ungurii. „Nu poate fi pace între noi şi ungU1ri, sau
ei ne doboară sau noi îi doborâm pe dânşii " 96 . Motivul purtării negocierilor cu autorităţile budapestane era acela de a câştiga timp. Obiectivul fundamental al luptei naţionale a românilor era obţinerea libertăţii şi unităţii naţionale. I. Maniu era consecvent situat pe aeeastă
poziţie. În paginile ziarului Românul din Arad, el a scris chiar un articol
de fond intitulat Zile Mari. Autorul articolului afirma că li.deea înăl
ţătoare a libertăţii naţionale „este azi mai tare ca oricând" pătrun,să
în conştiinţa poporului român. De aceea, el trebuie „să reclame, concentrându-şi toate forţele, în întregimea drepturilor ce-i revin în baza
trecutului său istoric şi în cea a vredniciei sale proprii". In aceste con.diţii, Maniu aprecia că acum trebuie ,,să dăm curs liber unei puternice manifestări a dorinţei noastre de deplină libertate şi a energicelor
noastre proteste contra acestei asupriri neumane, care ne sleieşte şi
puterile şi avântul sufletesc" 97 •
Începerea tratativelor româno-maghiare a fost determinată şi de
deteriorarea relaţiilor cu România în contextul războaielor balcanice.
Datlorită evoluţiei egative a raporturilor dintre Româia şi AustroUngaria, cercurile conducătoare de la Viena şi Budapesta căutau să
asocieze pe liderii românilor transilvăneni la politica statului dualist.
Scopul era ca prin acordarea unor mici concesii conducătorilor rom<lnilor transilvăneni, liderii politici de peste Carpaţi să destindă relaţiile româno-austro-ungare. La Viena, mai ales, dar şi la Budapesta
s-a impus acum părerea că starea tensionată a raporturilor dintre Romama şi dubla monarhie poate fi depăşită prin crearea unu:i statut
pentru românii din Austro Ungaria98.
III, nr. 22, din 10 februarie 1914 (vezi reacţii nefavorabile în
nr. 363'1, din 15 mai 1914; Minerva, nr. 1923, din 24 aprilie 1914;
Universul, XXXII, nr. 36, din 7/20 februarie 1914.
91 E. Nastovici, Uomânia şi Puterile Centrale în anii 1914-1916, Bucure~ti.
1979, p. 34-35.
.
ns O. Goga in corespondenţă .. ., II, p. 310.
96 Sterie Diamandi, Galeria oamenilor politici, ed. a II-a, Bucure~ti,
1991.
p. 191-192.
07 Românul, Arad, III, nr. 171, din 6/19 august 1913 .
98
•• _
Cf. G. Ţepelea, (coord.) op. cit., p. 25; C. Gh. Marinescu, Epopeea Marii
Unrrz, Galaţi, 1993, p. 206.
·
nJ Românul,
Dimineaţa, XIII,
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1n paralel, Iuliu Maniu a stabilit contacte secrete cu autorităţile române, militând camsecvent pentru intrarea României în război alăturii
de Puterile Antantei. Amintindu-şi de aceste evenimente tumultoase-,
liderul nationalilor ardeleni avea să declare în 1935 unui ;riarislt oă
„Războiul mondial plutea în aer. In 1912 şi apoi în 1913, am fost primit în audienţe secrete de Regele Carol I. D. Stere ţinea legătura între
Partidul Naţional din Ardeal şi Regele Carol. Am arătat că Român)ia
n-ar putea intra în război alături de Puterile Centrale, atâta vreme cât
ungurii calcă în picioare drepturile românilor din Ardeal şi acest lucru se pare că Regele Carol l-a făcut cunoscut Împăratului Wilhelm al
Germaniei" 99 .
I. Maniu şi C. Stere s-au întâlnit la Braşov. Cei doi avea"W. păreri
opuse. Stere dorea intrarea României în război alături de Tripla Alianţă
pentru eliberarea Basarabiei, în timp ce Maniu considera că dimpotrivă
guvernul român trebuie să declare război Austro-Ungariei sub ~ cărei
opresiune se aflau milioane de români. Maniu era ferm convins că
odată cu declanşarea războiului, monarhia de Habsburg „va fi înecată
în mişcări revoluţionare"1oo.
În legătură cu negocierile purtate de fruntaşii transilvăneni era
informat şi primul ministm de la Bucureşti Ion I. C. Brătian\4'. Conducătorul P.N.L. a discutat cu şeful Legaţiei Austro Ungariei la Bucureşti, Frustenberg, problema relaţiilor României cu monarhia dualistă
din perspectiva ameliorării politicii ungare faţă de români, sugerând
ca la tratative să ia parte o delegaţie formată din deputaţi români în
Parlamentul de la Budapesta, sau „clubul politic parlamentar român" 101 .
Cei mai mulţi lideri politici ai romunilor transilvăneni se inspirau
din doctrina naţională formulată de Simion Bărnuţiu la 1848, principiul libertăţii naţionale fiind transformat „într-o dogmă universală".
Unul dintre participanţii la aceste evenimente, I. Maniu era convins
Că acţiunea lor politică se indica a fi transpusă la scara largă a intereselor întregii naţiuni române102.
99

Curentul, VIII, nr. 2484, din 2 ianuariP HJ35.
no 1. Maniu, Ardealul în timpul războiului, Cluj, 1921, p. 24.
!Ol T. Pavel, Mişcarea românilor pentru unitate naţională şi diplomaţia Puterilor Centrale 1894-1914, II, Timişoara, 1982, p. 235.
!. 2 I. Maniu, Ardealul in timpul războiului ... , p. 8--9; G. Tepelea, (coord.),
op. czt., p. 24.

În preajma izbucnirii primului război mondial, Iuliu Maniu se afla
pe primul plan al vieţii politice rom<:îneşti, fiind în cele dintâi rânduri
ale luptei pentru unitate naţională. Intrat încă din tinereţe, chiar )ie
pe o[mcile facultăţii în vâltoarea luptei naţionale, el a dovedit cons~c
venţă şi fermitate în apărarea intereselor fundamentale ale r<imânilor
transilvăneni. Maniu nu era dispus să facă compromisuri cu autorităţile
maghiare. În Paralmcntul de la Budapestei, în presa românească, la întruniri publice, el s-u dovedit un luptător neobosit pentru susţinerea
drepturilor rom{milor din dubla monarhie. Acee<ll?i fermitate şi perseverenţă în apărarea cauzei naţionale întftlnim şi în activitatea ulte-
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rioară a lui Iuliu Maniu, culminând cu epocalul discurs ţinut în cadrul
Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. ln felul acesta, el se înscrie în galeria ctitorilor României Mari.
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ANEXE:
I
Scrisoarea lui Iuliu Maniu din 14 august 1912
către I. Ciordaş

Am fost bolnav în pat 6 zile şi legat de chilie alte câteva în urma unei
grave răceli. Rog scuză întârzierea răspunsului meu urmată din această cauză.
·
Este foarte adevărat că trebuia să punem candidat în Marghita. înainte de
a fi primit scrisoarea ta i-am scris lui Mihai şi Ştefan Pop ca fără amânare
să înceapă acţiunea în acel cerc.
Din ambele părţi am primit răspuns negativ. Eu bolnav în pat, ceilalţi duşi
in alte părţi, ce puteam face, decât să stau cu anima sângerândă, cu mâini[e în
sân, lăsând scăpată această admirabilă ocazie pentru a începe valul redeşteptăr
rii în acel ţinut. În 29 se va ţine aici conferinţa episcopească. Cu această ocazie va veni şi I.P.S.S. Episcopul Radu la Blaj şi nu voi întrelăsa ocazia de
a-l ruga să nu se lase pradă parohiile ameninţate, ci să le isprăvească lucrările
curente, legându-le chiar acum şi mai mult de sine.
. . Pe 18, 19, 20 octombrie a.c. vor fi convocate adunări poporane în comunele din Sătmar. Mihali şi eu ne ducem. Sper şi Şt. Pop şi Vlad.
Rog fă ceva şi vino şi tu să începem acţiunea de rezistenţă aşa cum trebuie.
Mulţumi~:!u-ţi din tot sufletul pentru scrisoare şi pentru sentimentele prieteneşti te salut cu drag.
Al tău devotat amic,
I. Maniu
Sursa: Arh. Stat. Bucureşti fond. I. Mihalache, dos. 89, f. 1-2.

li
Scrisoarea lui I. Maniu din 22 septembrie 1912
către I. Ciordaş

Iubite amice,
fn mijlocul multor afaceri, mi-a fost cu neputinţă să vă ţin la curent cu
fazele prin care a trecut acţiunea noastră de aici, în scopul mântuirii comune!J.or ameninţate pnin episcopia maghiară, multe lucruri nici nu se pot în scris
oomunica. Ori cât de gingaş aţi comunica chiar şi în scris unele chestiuni d~
mare importanţă pe care te rog să le ai ca cele mai discreţie şi exclusiv pentru tine scrise.

--

Deci, prelaţii noştri nu au acceptat dorinţele comisiunii de cinsprezece, totuşi au făcut unele demersuri potrivite. intre altele am prezentat nunţiului papal
un nou memoriu cerând revizuirea bulei papale. însuşi textul acestui memoriu
nu-l cunosc, dar acesta este conţinutul. Nunţ.iul a declarat că nu va executa bula
până nu va veni răspuns la acest memoriu.
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CONSTANTIN I. STAN

Acum este deci timpul să facem să se vadă şi să se simtă nemulţumirea
ce proteste au mers \destul acum ar fi bine să nu se mal
reţină oamenii de a face insinuări de trecere, că ei le facă cât de multe şi să
fie la moment vizate de episcopii şi de ziare.
Preoţii însă deocamdată să nu insinueze trecerea.
în secuime deja s-au anunţat 68 de treceri şi vor urma încă.
Eu cred că în urma legăturilor personale şi familiare tu ai putea foarte
bine pune la cale această mişcare de mare însemnătate acum.
Rugândi.rte să mai avizezi momentan despre primirea acestei scrisori şi
despre ceea ce crezi că vei putea face, te salut cu tot dragul,
.

credincioşilor. După

Al

Sursa: Arh. Stat.

Bucureşti,

tău

devotat amic
'Iuliu.

fond. I. Mihalache, dos. 89, f. 3-4.

THE BEGINNINGS OF IULIU MANIU'S POLITICAL ACTIVITY
(Summary)

The author traces the ongm of Iuliu Maniu in an old noble family 'rom
T.1·ansylvania, a family wich gave numerous priests, scholars an.d fighters for the
Romanian National cause.
Then the years of his study in secondary school and university are described, and further his politica! activity in favour of the Memorandum movement
(his oncle dr. Iuliu Coroianu was one of the protagonists of his mouvement).
In this field Iuliu Maniu had a fruitfuJ collaboration wi.th Alexander Vaid<.1
Voivod, Rubin Patiţia Junior, Mihai Dan but also wW1 the representatives of
the Serbs and Slovaks in Budapest.
· · The author also speaks about the time \Vhen Iuliu Maniu got his job as an
advocat at the Greek Catholic Bishopric (Metropolitiship) from Blaj. Further the
author insists on Maniu's parliamentary activity, his combativity, his cooperation with the representatives of the Serbs anrl of the Slovaks. Owing to his militant attitude Iuliu Maniu was not elected in Parliament during the election~
from 1910.
The paper concludes with Maniu's activity before the First World War,
while being a vicepresident of the National Homanian Party his position dl.i:ring
the treaties w.ith the Hungarian authorities, his connections with the governors
from Bucharest.
The author 'iihows that the first World War meant the end of a fruitful
period in Iuliu Maniu's politica! carreer. He reveals Maniu's tenacity, patriotism,
his spirit for sacrifke, having been an ardent defender of the National Unterests of the Homanians from Transilvania.
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DIN ISTORIOGRAF'IA SUPPLEX-ULUI: CERCETARILE
LUI ZENOVIE PÂCLIŞANU

Mişcarea de emancipare politico-naţională de la sf{irşitul secolului
al XVIII-lec1, în speţă Supplex Libellus Valachorum (1791) a fost, după
cum s-a demonstrat în istoriografie 1, documentul reprezentativ al naţiunii române, care s-a sprijinit, în problemele de fond, pe programul
politic, conceput şi aplicat de episcopul Inochentie Micu-Klein. Text
programatic, care avea adeziunea naţiunii române majoritare din Transilvania, Supplex-ul glăsuia în numele ei şi cerea, pe baza unor argumente istorice şi filosofice, un loc de sine st<Hător pentru romtmi, în
sistemul politic al Transilvaniei. Cu toate că acţiunea s-a soldat cu o
înfrângere, efectele au fost însemnate şi de durată, în diferite stru,cturi ale societăţii româneşti. Se va declanş;1 o mişcare naţionalei. fără
precedent, indicând alte căi pentru viitoarele acţiuni politice şi culturale şi contribuind la dezvoltarea conştiinţei naţionale 2 .
ln persepectiva impactului istorie politică 3 şi-a dimensiunilor
4
politicii românilor între 1790-1848 , cercetările de natură istoriografic<\ asupra lui Supplex Libellus Valachorum au subliniat, mai convingător, locul şi importanţa mişcării în devenirea noastră naţională';. Din
acest punct de vedere, subscriem la interesantele rezultate ale investigaţiilor profesorului Pompiliu Teodor. Istoricul a examinat „/ ... / momentele cheie, care au marcat cercetarea şi interpretarea actului politic de-a lungul principalelor faze din istoria şi istoriografia naţio
n;1i;l."'6. Al. Papiu Ilarian, G. Bariţiu, A. D. Xenopol, S. Dragomir, I.
Lupaş, N. Iorga, Zenovie Pc"1clişanu, Gh. I. Brătianu, Şt. Pascu, C-tin
C. Giurescu, I. T6th Zolttin, Ladislau Makkai, Ladislau Galdi, David
Prodan, Aurel Răduţiu, Ladislau Gyemant, N. Bocşan, Josef Wolf'
ş.a. constituie, prin lucrările lor, tot atâtea „etape istoriografice" în cunoaşterea mişcării Supplex Libelltts Valachorum, pe firul istoriei moderne a românilor. !n demersul său istoriografic, P. Teodor menţio
nează, la un moment dat: „!n ordinea însemnătăţii, numai studiul lui
Zenovie Pâclişanu din 1923, intitulat Luptele politice ale Românilor
ardeleni din 1790-1792, publicat· în Memoriile Academiei Române, va
mai aduce o informaţie în măsură sii. întregească cunoaşterea mişcării
1

D. Prodan. Supple:r: Libcllus Valaclwrum. Din istoria fornufrii natiunii rocu adăugiri şi precizări. Bucureşti, 1984.

1nâr1c. Ediţie nouă,
~

Ibidem.
I. Mârza, in Biblioteca şi cercetarea, XVI, 1992, pp. 18-25 .
.• L. Gyemant, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania intre 1790
~

şi

1986.
5 P. Teodor, în Studia Uni1•ersitatis Habeş-Bolyai. Seric.~ Historia, Cluj-N<:1poca, 1-2, 1991, p. 3-15. Textul este republicat în volumul f.<;torici români şi
pmblcme istorice, Oradea, 1993, pp. 168-181.
6 ldem, Istorici români şi probleme istorice, p. 167.
7
Ibidem, pp. 168-181.
[,~,III,

Bucureşti,

21 -- Acta. Mnei

J>or~isse1'Si&.

vo.J. XX. 1996
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politice româneşti': 8 • Pornind de la această afirmaţie tranşantă, care
poate fi acoperită sub raport documentar şi interpretativ, şi având in
vedere preocupările noastre de perspectivă asupra moştenirii istoriografice rămasă de la Z. Pâclişanu (1886-1957), iistoric, preot grecocatolic, funcţionar superior şi diplomat, autor a nenumărate cercetfiri
consacrate perioadei „Renaşterii naţionale", socotim utilă aprofundcirea
contribuţiei celui care a redactat Istoria Bisericii Române Unite (editată, deocamdată, în publicaţii peste hotare) la cunoaşterea momentului
Supplex Libellus Valachorum.
în şedinţa din 17 martie 1922, sub cupola Academiei Romane, Z.
Pâclişanu, în calitate de Membru corespondent (ales din 1919), susţi
nea un „studiu istoric cu anexe documentare", intitulat Luptele politi!'e
ale Românilor ardeleni din anii 1790-1792. Publicat un an mai t;;lrziu,
fn Academia Română Memoriile Secţiunii Istorice Seria III Tomul 1
Mem. 2, Ia editura bucureşteană „Cultura Naţională", pe 113 pagini,
textul, dens şi temeinic, sub aspectul documentaţiei istorice, punea in
circulaţie nu numai judecăţi de valoare, observaţii personale şi opinii
interesante şi noi asupra principalelor momente ale luptelor politice
româneşti din Ardeal între 1790-1792, inclusiv despre Supplex Libdlus Valachorum ci şi dădea publicităţii 35 piese documentare, culese
din fonduri ;.1rhivistice interne. Căci o parte din substanţa documcr.tară a cercetării a fost obţinută de istoric, în urma !investigaţiilor Ja
Arhiva Mitropoliei Greco-Catolice din Blaj, Arhiva Episcopiei Rom<'îne
Unite din Oradea, Arhiva judeţului Hunedoara, Biblioteca Academici
Române (Bucureşti), Bibliotcc<J Arhidiecezană din Blaj şi chiar din ;::-hiva personală 9 , fără să omitem valorificarea istoriografiei române şi
străine asupra problemei naţionale, existentă în literatura de speciaiitate, până în deceniul 3 al secolului1°.
Z. Pâclişanu mai abordase, şi până în deceniul 3, aspecte din lupta
naţională a rom<1nilor ardeleni, publicând rezultate ale investigaţiilor
sale, sub forma unor articole scurte, în reviste blăjene, care ~-au fost
accesibile înainte de „Marea Unire". Astfel, pe parcursul a cinci părţi,
a prezentat mişcarea politică din anul 1790 11 , a examinat poziţia episcopului Ioan Bob, în dieta clujeană, faţă de Supplex Libellus Valachcrum12 ori şi-a expus punctul de vedere asupra unor ediţii din ;1cel;.şi
text politic13 .
La îndemâna experienţei de cercetare istorică, acumulată pfmă în
deceniul 3, şi ca urmare <1 valorificării unor surse documentare inedite ori inaccesibile p<înă atunci, conservate în arhive şi biblioteci re~ Ibidem. p. 172.
" Z. Pâclişanu, I.uptelc politice ale /fomânilor ardeleni din 1790-1792. ,<,;ri"diu istoric cu ane:re documentare, Bucureşti, 1923, pp. 1--113.
10

Ibidem.
Idem, in Unirea, Blaj, XXV, 8, 28 ianuarie 1915, p. 2; II, în ibidem, XXV,
9, 30 ianuarie 1915, p. 2-3; III, în ibidem, XXV. 10, 2 februarie> 1915, p. 1-2:
IV, in ibidem, XXV, 11, 4 februade 1915, p. 2-3; V, în ibidem. XXV, 12. () IE'bruarie 1915, p. 2.
12 Idem, în Unirea, XXV, 33, 3 aprilie 1915, p. 7-8.
'tJ Idem, în Cultura c:reştinci, I, 1, 1915, p. 22-24.
11
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m;lneşti, la care s-a adăugat interpretarea istoriografică a problemei,
preluată

din realizările naţionale şi străine din a doua jumătate a secolului al :XIX-lea şi din ultimele titluri ale bibliografiei româneşti de
profil, Z. Pâclişanu publică, de data aceasta, o cercetare amplă, structurată pe 9 secţiuni. Ductul istoriografic, dedicat demersurilor politice
;.1lc românilor ardeleni din 1790-1792, a fost sistematizat de autor după
urmiitoarea schemă de lucru: 1) Introducere (p. 1-4); 2) Brutalităţi şi
asupriri (p. 5-8); 3) Activitatea politică a Românilor ardeleni în anul
1790 (p. 9-20); 4) Supplex Libellus Valachor11m (p. 21-41); 5) Efectele
literare ale lui Supplex Libell11s Valachorum (p. 41-48); 6) Infl'Ujinţa
l11i Supplex Libellus asupra desvoltării politicei Românilor ardeleni
(µ. 4!J-54); 7) Cealaltă activitate politică a Românilor ardeleni în 1791
(p. 54-57); 8) Misiunea episcopilor Ioan Bob şi Gherasim Adamovici la
Curtea din Viena în an11l 1792 (p. 57-78); 9) Anexe domen;tare (p.
79-113) 11 .
Ampla cercetare, consacrată de istoric mişcării naţionale a Românilor ardeleni între anii 1790-1792, care a întrunit adeziunea unor voci
uu torizate ale istoriografiei contemporane lui Z. P[1clişanu, cum a fost,
de pildă, N. Iorga 15, completează nivelul de cunoaştere ale tabloului
mişcării politice româneşti din epoca Luminilor. Autorul analizează, în
acest sens, după posibilităţile documentare ale deceniului 3 şi în spiritul
mctodoloAic interpretativ specific momentului istoriografic respectiv,
efervescenţa politică românească din anul 1790 şi trasează direcţia în
care a pornit fenomenul politico-naţional,
încununat de momentul
Supplex Libellus Valachorum. Pe lângc'i folosirea frecventă a unor izVOilre documentare interne şi, din acest punct de vedere, convingător
este apelul la sursele istorice păstrate la Arhiva Episcopiei Române
Unite din Oradea, pe care le citează de peste 40 de ori, Z. P;'tclişanu îşi
g"<'iseşte puncte de sprijin documentar şi patriotic într-o variată istoriografie rmmînă şi chiar străină. Amintim, acum şi aici, în ordine alfabetică, o parte din titlurile citate de autor: Analele Academiei Române;
Anuarul Liceului Piariştilor din Cluj pe anul scolastic 190617; Aug.
Bunea, Din istoria românilor. Episcopul Jnocenţiu Micu Klein (172817:11), Blaj, 1900; Copia documentelor cumpămte prin Fraţii de Mocioni
şi Excelenţa Sa Părintele Arhiepiscop Alexandru Sterca Şuluţiu în folo.ml naţiunii române; Elie Dăianu, Supplex Libellus Valachorum, 1791.
Text original şi traducere românească, Sibiu, 1901; Silviu Dragomir,
Curtea din Viena si miscarea Românilor din Ardeal în anii 1791-1792
(în Transilvania, XLV, i~H2); idem, Corespondenţa episcopului Gherasim
Adamov-ici şi mişcarea de emancipare a clerului şi poporului românesc
în anul 1791, Sibiu, 1911: Foaie pentru minte, inimă şi literatură, 11,
27 martie 1863; Eugen von Friedenfels, Joseph Bedeus von Scharberg.
neitnige Z1L1" Zeitgeschichte Siebenbilrgens ins 19. Jahrhundert. I, Wien,
l 88:J; G. M. Gottlieb Herrmann - Oskar von Meltzl, Das alte und neue
!Cr·onstadt, II, Hermannstadt, 1887; Hunfalvy Pal, Bălla Marton es
11

Idem,

Luplelc

politice

ale

Uomănilor

ardcll'ni din anii

:-11:1.
1.3

Cf. N. Iorga, în Rel'ista

istorică,

IX, 7-9, 1923, p. 147--152.
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Eder Karoly es meg az olah incolatus Erdelyben (în Szazadok, 1879);
Hunyadmegyei regeszeti es tOrtenelmi tarsulat evkănyve, XIV, Deva,
1904; N. Iorga, Istoria literaturii române în secolul XVIII, II, Bucureşti,
1901; I. Lupaş, Contribuţii la istoria Românilor ardeleni, 1780-1792,
în Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunei Istorice 1914-1915;
idem, Misiunea episcopilor Gherasim Adamovici şi Ioan Bob la Currea
din Viena în anul 1792, Sibiu, 1912; Paul von Mitrofanov, Joseph 11.
Seine politische und kulturclle Tiitigkeit, Wien u. Leipzig, 1920; Al. Papiu Ilarian, Vieaţa, operile şi ideile lui Gh. Şincai din Şinca, Bucure11ti,
1869; idem, Istoria Românilor din Dacia superioară, II, Viena, 1852;
Protocolul dietei din 1790191, şedinţa a 65-a (Ediţia Cluj, 1832); Ilarion
Puşcar!iu, Documente pentru limbă şi istorie, I, Sibiu,
1889; Sterie
Stinghe, Documente privitoare la trecutul Românilor din Şchei, II, Br:işov, 1902; Supplex Libellus Valachorum I ... I, Claudiopoli, 1791; Fr.
Teutsch, Geschichte der siebenbilrgischer Sachsen, II, Hermannsti:ldt,
1907; Transilvania, Sibiu, XLIV, 1913; Ferdinand von Ziglauer, Die
poliiischen Reformbewegungen in Siebenbilrgen in der Zeit Joseph's 11.
und Leopold's II, Wien, 188l1 6 ş.a.
Unul din aspectele noi, aduse în cercetare de Z. Pâclişanu. vize;1z<'i
activitatea politică românească din anul 1790, respectiv începutul miţ;
cării politico-naţionale, pe coordonatele trasate de episcopul Inochentie
Micu-Klein, şi locul elaborării textului programatic Supplex Libelh1s
Valachorum. Din acest punct de vedere, plină de informaţii, culese din
izvoare documentare interne, şi de interpretări istorice este secţiunea
a III-a a studiului, Activitatea politică a Românilor ardeleni in anul
1790 17 • Problematica ei a fost inteligent anticipată de autor, în parten
introductivă a investigaţiei, unde discută situaţia românilor ardeleni in
cadrul Marelui Principat al Transilvaniei, după moartea lui Iosif d
II-lea (20 februarie 1790)1 8 , nenumăratele „brutalităţi şi asupriri" (ca
să preluăm vocabularul lui Z. Pâclişanu) 19 , la care au fost supuşi, în C<idrul general al revocării decretelor defunctului împărat.
De altfel, în contextul „revocatio ordinationis", Z. Pâdişanu dis.,cută, în deplină cunoştinţă de cauză, activitatea politică a elitelor româneşti, între care s-au remarcat: Ioan Para, vicarul Năsăudului, Petn1
Maior, Ioan Halmagi, vicarul Făgăraşului, Chirii Ţopa, protopopul Sibiului, episcopii Ioan Bob şi Ignatie Darabant. Este perioada în c;ire
asistăm la o manifestare unitară a conştiinţei naţionale, când. se red;Ktează o serie de texte politice, între care se remarcă şi petiţia din 1790
iscălită de către ofiţerii celor două regimente româneşti de graniţ<.i, prin
care se cereau Curţii vieneze drepturi pentru poporul 1.român di.n Ardea120.
16

Z. Pâclişanu. Luptele politice ale Românilor arde/t!1Li din cmii 1790-(iil2,

p. 1-113.
11

Jbidem,
Jbidem,
Jbidem,
Jbidcm,

p. 9-20.

p.
19
p.
~0
p.
utilizate, ulterior,
is

1-4.
5-8.

16-20. 92-95. Hezultatelc
de D. Prodan, up.

cercetărilor

lui Z. Pâclisanu ;iu

fc~t

cit„ p. 21-62; I.. Gyemânt, op.· dr., pas~im.
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Supplex Libellus Valachorum este abordat de Z. Pâclişanu în oadrul unui capitol aparte, care debutează cu aprecierea: „Actul cel r mai
important al acestei mari mişcări de emancipare naţională, &mportant
prin cuprinsul său, prin ideile sale, prin soarta sa, 'prin multele sale
urmări, dar cu deosebire prin covârşitoarea influenţă pe care a avut-o
asupra evoluţiei pontice româneşti, este Supplex Libellus Valachorum " 21 .
Istoricul analizează forma redacţională şi conţinutul textului, subliniind
contribuţia lui Iosif Meheşi, secretar la Cancelaria ungaro-transilvă
neană din Viena, feciorul preotului unit din Cluj-Mănăştur şi-a doctorului oculist Ioan Molnar-Pluariu, fără s<1 treacă cu vederea rolul altor
intelectuali români la ulcătuirea textului, care cuprindea formularea justificată şi erudită, bazată pe mărturii istorice şi politice, a doleanţelor
naţiunii române 22 •
O altă noutate a cercetării lui Z. Pâdişanu, în deceniul 3, asupra
lui Supplex Libellus \/ alachorum, este evidenţierea polemicii, venite din
p<irtea naţiunilor privilegiate ale sistemului politic din Marele Principat
al Ardealului, pe marginea textului românilor, surprinderea reacţiilor
saşilor şi ungurilor, după ce s-a făcut cunoscut conţinutul textului, dup<l.
prezenturea în cadrul dietPi de la Cluj (21 iunie 1791) 23 . Istorict1l ;rnaliwază, la îndemâna bibliografiei şi după informaţia existcnti1 în ~z
voµre documentare internl', „efectele liternre" ale textului politiC', trecând în revistă şi analizfmd conţinutul <Jltor petiţii, care reprezentati
punctul de vedere al naţiunilor privilegiate dar şi reacţia inteleetu;ilităţii româneşti 24 • Sondarea reacţiilor venite din diferite părţi şi medji
social-politice, pe marginl'a lui Supplex Libellus Valachorum, va constitui un adevărat câştig istoriogr;1fic, ducă avem în vedere viitoarele
cercetări româneşti, care au putut să demareze ulterior, datorit<!. contribuţiei documentare şi interpretative a lui Z. Pâclişanu.
De fapt, autorului nu-i scapă nici consecinţele Supplexului asupra
viitoarei dezvoltări politice a românilor ardeleni 25 , cu relevarea ;1ltor momente din activitatea lor politic<1, în anul 1791 (cu efortul lui Io;m
Pata, Ignatie Darabant) 26 , f;]r;i să omită obiectivul şi semnific;1ţia misiunii episcopilor Ioan Bob de la Blaj şi Gherasim Adamovici din Sibiu
la Curtea din Viena (1792)2 7 .
Dacă ar fi să facem o observaţie, în legiituni cu modul de citare şi
de întrebuinţare al bibliogrnfiei de specialitate, trebuie să afirm{1m c{1
Z. Pâclişanu a citat corect, cu rare excepţii, titlurile lucrărilor şi paginaţia. Este o dovadă în plus că, la data redactării textului, autorul a
avut la îndemână lticrările cele mai folositoare asupra subiectului abordat. ln câteva cazuri, se observă, totuşi, redare;1 unor titluri prescurtate
:n Z. Pâclii;:anu, Luptele pol1tice ale Românilor ardeleni din anii 1790 -J/9,!,

p. 21.
Ibidem,
Ibidem,
1b!d.em.
2~ Ibidem,
~H Ibidem,
·n Ibidem,
ll2

2:1
·~'4

p. 21-41.
p. 41-41!.
p. 49-54.
p. 54-57.
p. li7-71l.
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ori incomplete, poate şi din cauza vitezei redactării discursuluii. Aşa
este cazul, de pildă, la Analele Academiei Române; Anuarul Liceului
Piariştilor din Cluj pe anul scolastic 190617; lucrările lui Aug. Bunea,
Elie Dăianu, G. M. Gottlieb Herrmann, Hunfalvy P.; Foaie pentru minte,
inimă şi literatură; Protocolul dietei din 1790191, şedinţa a 65-a; Transilvania28 ş.a. Nivelul cercetării istorice şi chiar metodologia investigaţiei din deceniul 3, pentru care era specific<! orientarea critică în abordarea istoriei realitate, pe firul unui „localism creator în istoriografie" 29 ,
la care aparţine indiscutabil şi Z. Pâclişanu, justifică, în bună măsură,
aceste aspecte tehnice, vis-a-vis de lucrarea consacrată activităţii politice a românilor ardeleni din anii 1790-1792.
O apreciere asupra conţinutului studiului Luptele politice ale românilor ardeleni din anii 1790-1792 trebuie să ţină seama printre altele
de efortul autorului de restabilire a activităţii politice româneşti în
anul 1790, pornind de la unele cercetări vechi3°, în raport direct· cu antecedentele şi cu debutul lui Supplex Libellus Valachomm, la care se
adaugă informaţii suplimentare asupra locului unde a fost alcc'ltuit memoriul. Investigaţiile lui Z. Pâclişanu asupra polemicii declanşate de
textul reprezentativ pentru gândirea românească din veacul Luminilor,
în mod concret în ceea ce priveşte reacţiile venite din partea naţiunilor
privilegiate ale sistemului politic din Marele Principat al Transilvanieti, au constituit tot atâtea noi etape în efortul de cunoaştere al complexei problematici, declanşată în societatea ardeleană de Supplex Libelius Valachorum şi de promotorii mişcării, de-a lungul desfăşurării
ei: Ioan Para, Petru Maior, Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Ignatie Darabant, Ioan Molnar-Piuariu şi Iosif Meheşi.
In acest sens, rezultatele cercetării lui Z. P<îclişanu constitu-ie un
succes pentru istoriografia română din deceniul 3 al secoluluP 1 • Ataşate
la lucrările lui Silviu Dragomir consacrate aceleiaşi problematici Curtea din Viena şi mişcarea românilor din Ardeal în anii 1791-1792
(1912) ori Ioan Lupaş, Corespondenţa episcopului Gherasim Adamovici
şi mişcarea de emancipare a clerului şi poporului românesc in anul 1791
(Hlll), respectiv Contribuţiuni la istoria românilor ardeleni 1780-1192,
Bucureşti, lfll5, concluziile lui Z. Pâclişanu au contribuit, fără doar şi
poate, la formarea unei noi imagini, mai aproape de adevăr, asupra istoriei politice a rom<:înilor ardel('ni în veacul Luminilor. In litera programului de cercetare istoriografică, formulat clar de Al. Lapedatu32 ,
discursul lui Z. Paclişanu din 1922 a pregătit, la nivel teoretic şi practic,
cercet<irile fundamentale de mai târziu ale lui David Prodan despre
llJidem, p. 4, 22, 29, 32, 37, :rn, 3!1, 40, 43. 45, 48, 50, 55, 5(i, G2, 63, 6G, 67, 73.
w Cf. consideraţiile lui Al. Zub, IMorie şi istoriei în Uomânia interbelică,
Ia;<:>i. l!lllll. p. lfHl, 180.
:io Vezi nota 11.
~·

:JL Scurtă

caracterizare, sub raport istoriografic, a contribu~iei lui Z. Pâdila P. Teodor, lstorici români şi probleme i.~torice, p. 172.
"~ Istoriografia ronui11â ar<lclea11ii în legătură cu desfăşurnrea vieţii politice
a neamu!!li român{~sc de peslE' Car·paţi, 13ucur~ti, 1923, p. 2:1-24.

şanu,
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Supplex LibeUus Valachorum 33 ori concluziile şi interpretările din deceniile 7-9 asupra politicului la românii ardeleni între 1700-1848:14 •
Privită în ansamblu, cercetarea lui Z. Pâclişanu, intitulată Luptele
politice ale Românilor ardeleni din anii 1790-1792 poate fi considerată
parte integruntă din efortul general de „reabilitare istorică" pe care o
propunea, în deceniul 3, Al. Lapedatu35 . Efortul intelectual <11 istoricului Z. Pâclişanu, care trebuie ataşat, în cazul investigaţiilor nsupra lu.i
Supplex Libellus Valachorum, la contribuţiile marcante ole lui Silviu
Dragomir şi Ioan Lupaş, include, indiscutabil, o valoare ştiinţific{i şi
morală, pentru care a pledat atât de cordial, sub cupola Academiei Române, Al. Lapedatu 36 • Pentru toate acestea, investigaţiile lui Z. P;klişanu asupra istoriografiei Supplex-ului plasat în cadrul mai amplu al
mişcării politice şi naţionale a românilor <irdeleni din veacul al XVIIIlea, rămân remarcabile sub aspect documentar şi interpretativ37 şi îi
asigură autorului un loc aparte printre istoricii din România interbelică38.

JACOB MARZA

AUS SUPPLEXSGESCHICHTSSCHREIBUNG: ZENOVIE
PACLIŞANU'S UNTERSUCHUNGEN
(Zusammenfassung)
Der Verfasser des Vorlrages forscht den Beitrag des Historikers Zenovie Pâ(1886--1957) beztiglich der Erkenntnis des
geschichtlichen Momenles
Supplex Libellus Valachorum (1791). Es war ein wichtiges und politisches Dokument
der rumănischen Nation aus Siebenbiirgen zur Zeit der Aufklărung. Die heutigen
Untersuchungen setzten die wissenschaftlichen Hichtungen dt:s Professoren Pompiliu Teodor liber Supplexsgeschichtsschreibung fort. Jn diesem Sinn legt der
Verfasser die Form und den Inhalt des geschichtliehen Studiums (mit dokumentarischer Beilage) Luptele politice ale Uomânilor ardeleni din anii 1790-11'92 r Vie
J.>Olitischen Kămpfe der siebenbiir9ischcn Rumănen aus dcn Jaflrc 1790-1792)

clişanu

a valorii cercetării lui Z. Pâclişanu poate fi con~iderat. ~i
de peste 15 ori, rezultatele investigaţiilor sale. Cf.
Supple.r Libellus Valachorum. Ediţie nouă, refăcută, Bucureşti, Edit. şt., 1967,
p. 11, 33;, 3î, 31l, 42, 46, 4~l, 55. 59, 60, 172, 173, 174, 175, 182, 186, 288, 45!!. Acelasi
D. Prodan foloselŞte de 14 ori rezultatele istoricului Z. Pâclişanu şi în SufPple.r
Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii române. Ediţie nouă, cu adău~
giri şi precizări, Bucureşti, Edit. şt. şi enc., 1984, p. li, 38, 3!J, 51i, 57, Gil, 72, 77,
33

faptul

O

că

recunoaştere

D. Prodan

citează,

79, 178, 179, 186, 189, 424.
31 „Zenovie Pâclişanu completează în chip
f Pricit documentaţia editat{1 anterior de Ioan Lupaş şi Silviu Dragomir privind epoca Supple:rului, iar in alte
contribuţii aduce un bogat material referitor la viaţa şi activitatea reprezenlanl.ilor de frunte ai Şcolii Ardelene" afirmă L. Gyem<\nt, op. cit., p. :15. Cf. şi p. 22,
48, 53, 160, 185, 207, 230, 285, 356, 431i, 446, 470.
3s AL Lapedatu, în AllN, Cluj, I, 1921-1922, p. 18.
:Ml Istorio9rafia română ardeleană in legătură cu clesfăşurm·ca
a neamului românesc de peste Carpaţi, Bucure')ti, 1923, p. 24.
37 P. Teodor, Istorici români şi probleme istorice, p. 172.
" 8 AL Zub, op. cit., p. 169, 180.
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aus. Der Historiker hat die Rede an der Rumănischen Akademie am 17-ten Mărz
1922 gesprochen und veroffentlichte den Text im Jahre 1923 bei dem Verlag
„Cultura Naţională" von Bukarest.
Der Verfasser des Vortrages meinte, dass Zenovie Pâclişanu richtige und
grundliche Meinungen in seiner Hede Uber dem Moment Supplex Libellus Valachorum gehabt hat. Eigentlich verwertet er echte dokumentarische Quel!en aus
siebenbiirgischen Archiven und Bibliotheken (Grosswardein, Blasendorf u.a.). Am
Ende der Untersuchung Iegt der Verfasser das Studium des Hlstorikers Zenovie
Pâclişanu in Aussicht der rechtgi.iltigen Beitrăge zur Geschichtschreibung aus cler
Periode vor dem Ietzten Krieg (Ioan Lupaş. Silviu Draf:(omir u.a.) beziiglich der
politischen Bewegung Supplc:i: Libcllus Valaclwrum aus.
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ATITUDINEA ROMANILOR DIN TRANSILVANIA FAŢĂ DE
SERBĂRILE MILENIULUI MAGHIAR DIN 1896

In anul 1896, Unagaria sărbătorea, dând o amploare fără precedent,
împlinirea unui mileniu de la stabilirea maghiarilor pe teritoriul ţării.
Manifestările organiz<1te de către guvernul Banffy Dezso unul dintre
cei mai înverşunaţi adversari ai naţionalităţilor - următt'au să pre.,.
zinte opiniei publice mondiale o ţară în vădit contrast cu realitatea.
Conducerea Partidului Naţional Român, divizată în urma mişcării memorandiste, a reacţionat palid, la evenimenti'le mascate de un puternic
naţionalism maghiar 1 • La. aceasta se mai adăuga şi atitudinea primului
ministru al României, D. A. Sturdza care era împotriva tulburării pietăţii mileniului2. În ciuda numeroaselor proteste împotriva participării
României la serbările mileniului, D. A. Sturdza a refuzat să satisfacă
aceste cerinţe pe motiv di guvernul nu are de ce să nu dea curs invitaţiei unui stat vecin prieten 1 . De altfel, încii din anul 1895, guvernul
condus de Dimitrie A. Sturdza, a încercat temperarea mişcării naţionale
din România şi teritoriile rom<Îneşti de sub dominaţie străină, intervenind pe lângc1 Liga Culturalt1 şi determinând pe Ioan Slavici sii publice
trei articole în „Tribuna" pc tema mileniului, a prieteniei româno-maghiare şi a necesităţii Austro-Ungariei ca factor de echilibru european 4•
Incercările sale s-au lovit de rezistenţa opiniei publice din România şi
de dârzenia românilor din Transilvania';.
Conştiinţa Budapestei era încc'lrcată: „O mie de ani de stăpânire
hrăpăreaţă, de rapt ca în jungl<l., de robire a popoarelor nemaghiare, de
violare a sufletului lor, de vulnerare a sentimentului lor de onoare şi
de demnitate 6 • Din aceste motive guvernul maghiar voia să releve în
faţa Europei nu numai vechimea ungurilor, ci să şi demonstreze că po:...
poarele nemaghiare de sub coroana Sf. Ştefan sunt strâns unite şi mulţumite într-o naţiune politică maghiară 7 •
Reprezentanţii rom<înilor
tr::msilvăneni au luat o poziţie hotărât.fi
faţă de sărbătoarea aşa zisului mileniu. La 18/30 aprilie 1896, se întruneşte Comitetul Executiv al Congresului Naţionalităţilor pentru redactarea unui manifest-protest împotriva serbărilor care se pregăteau cu
mult zgomot. In numele românilor, slovacilor şi sârbilor din monarhia
dualistă, manifestul-protest considera serbările milenare drept „o cunăL. Mali or, Alexandru V aida-V oevod între Belvedere şi Versailles. însemmemorii, scrisori, 199:J, p. 29.
2 S. Stoica, Mileniul, Cluj, 1934, p. 11.
:J Gh. N. Cazan, S. Hădulescu-Zoner,
România şi 7'ripla Alianţă, Bucureşti,
1978, p. 218.
4 Ibidem.
5 Şt. Pascu, F'ăurirea statului naţional unitar român, 1918, I, Bucure~ti, 1983,
p. 284.
e S. Stoica, op. cit., p. 25.
7 Unirea Transilvaniei cu România, 1918, Bucureşti, 1978, p. 241.
1

nări,
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pregătită

pentru seducerea Europei, vrând să demonstreze „exisdoar a naţiunii politice maghiare" şi că „popoarele nemaghiare
ale Ungariei într-atâta s-au asimilat cu maghiarii încât subjugarea lor
de acum o mie de ani o reclamă ele înseşi, ca o fe1itilitate îmbucură
toare", că „popoarele Ungariei sunt unite şi îndestulate" 1l. Manifestul
afirma hotărât că „majoritatea popoarelor este neîndestulată", că cele
~Tei naţiuni sârbii, slovacii şi românii - „existau şi în aces•t i:m,
1896, ca naţiuni vii, individuale, în faptă şi în realitate deosebite, înzestrate cu toate atributele naţionale, ca corpuri naţionale, care nu
numai în decurs de o mie de ani, ci într-un timp cu mult mai îndelungat ne-am conservat fiinţa noastră naţională, limba noastră naţională,
obiceiurile, moravurile, sentimentele şi conştiinţa noastră naţională şi
că avem voinţa clară şi hotărâtă de a exista . . . tot aşa şi pe viitor" 9 •
Totodată declară că „la aceste serbări de caracter exclusiv naţional maghiar, în multe privinţe foarte vătămătoare pentru noi, nicidecum nu
luăm parte, ci din contră, protestăm în contra acestor înscenări înşe
lătoare ... " 10 .
Pentru a determina naţionalităţile să ia parte la serbările mileniului, guvernul de la Budapesta cere autorităţilor din subordine să fie
prezente al manifestări. „Juzii comunali sunt ameninţaţi cu amenzi de
100 fl. şi destituirea din posturi dacă nu vor participa la mileniu şi
dacă nu vor arbora tricolorul naţional maghiar la fiecare casă"lJl. La
rândul lor „notarii au căpătat ordin, că dacă nu vor duce la serbările
de la Pesta cel puţin 10 oameni din fiecare comună vor fi destituiţi"l 2 •
gire

tenţa

Dezbateri furtunoase au loc în congregaţiile comitatense unde se discutau
urmau a fi luate pentru a întâmpina mileniul. La 21 februarie 1896,
la Zalău adunarea extraordinară a comitatului Sălaj 1 a. Deputaţii români se opun înfiinţării fundaţiunii milenare de 40.000 fl. pe care deputaţii maghiari voaiu •• ~ă-i stoarcă în cea mai mare parte din sudoarea românilor în
formă de arunc comitatens după dare" 14• La propunerea viaecomitelui de „accentuare a banderiului milenar şi a celorlalte festivităţi milenare", ia cuvântul George
Pop de Băseşti, spunând: ,,Serbarea milenară a existenţei Ungariei va fi unul
din cele mai interesante momente, nu numai a programului de azi, ci a unei lungi
serii de ani ... " 15• In continuare după ce înşiră „toate nedreptăţile care i se fac
românului, în comune, la comitat, în parlament, etc., dovedindu-ne eclatant că
maghiarii de azi sunt neasemănat mai răi decât strămoşii lor păgâni" 16 . Deci
întreabă George Pop de Băseşti: „Ii:ltre atari împrejurări cu cc inimă am putea
sărbători stările acestea? Deci haideţi să schimbăm aceste stări şi să depunem
baze soli(ie unui viitor mai bun, căci altcum nu putem contribui la serbările
voastre"1 7 •
In Congregaţia comitatului Caraş-Severin, desfăşurată la Lugoj, C. Bred~
ceanu argumenta că „nu e nici o lipsă de o oongregaţiune festivă căcl 90D/o din
măsurile ce
se desfăşura

e Ibidem.
o Ibidem.
10 Ibidem.
n Tribuna an. XIII, nr. 95, 30 aprilie/12 mai 1896, p. 378.
12 Ibidem,' nr. 37.
n Ibidem, nr. 37, 17/29 februarie 1396, p. 146.
14 Ibidem.
1s Ibidem.
te Ibidem.
11 Ibidem.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ROMANII DIN TRANSILVANIA ŞI SERBĂRILE MILENARE

33~

populaţia

comitatului nostru e română ~i poporul român nu sii-a arătat voia să
jubileze şi nici nu a fost întrebat, de asemenea nici celelalte naţionalităţi din
ţarăK18. Petru Căkiunariu, combătând punctul de vedere al preşedintelui partidului liberal. argumenta că noi românii „cu vorbe goale nu ne vom duce fa
parăzi şi jubilee, prin ce am sancţiona neindreptăţirea ce o simţim în fiecare ră
suflare"ln. La rândul său, dr. Ştefan Petrovici arăta că „girarea congregaţiunii de
reprezentanţă a poporului e un abuz, invitarea poporului român la serbarea milenară intocmită numai pentru
preamărirea ungurilor e o insultă,
iar cererea
ca noi românii să votăm din crunta noastră sudoare bani pentru aceste solemnităţi, care au de ţintă a sancţiona despuierea naţionalităţilor de drepturi, e o barbarie"2o.
La adunarea comitatului Bistriţa românii au o poziţie similară. Când vicecomitele propune ca din comisia de aranjare a manifestărilor milenare să facă
parte şi câţiva români, H răspunde dr. D. Ciutu, arătând că prin declaraţia dată,
prin care românii refuză să participe la mileniu, noi ne vom ţine de ea l"rin
urmare nu primim nici unul a fi membri în comisia de arangiare"2 1• O poziţie
similară au şi saşii. La congregaţia comitatului Rra~ov, dr. lassel, în numele saişilor, arată că „serbarea mileniului se înfăţişează ca o sărbătoare a descălecării
rasei maghiare, iar nu ca o ~ărbătoare a ţării" 22• Având majoritatea în adunările
comitatense, deputaţii maghiari votează ţinerea unor „şedinţe festive milenareu
plantarea de pomi milenari, alte măsuri pentru sărbătorire. Chiar ~i într-unul din
cele mai mari comitate româneşti, Hunedoara, se votează „contrar voinţei membrilor români, ţinerea unei şedinţe festive milenare" 23 , ceea ce atrage zeci de proteste din partea românilor.
Ministrul Wlassics emitea un ordin prin care cerea ca în ziua de D mai să
se organizeze „o sărbătoare ::;colară din incidentul milneiului'" 2 ~. Ordinul său se
referă la şcolile elementare, civile, gimnazii, universităţi de stat, precum: şi la
toate ~colile confesionale"2 5. Heacţia studenţimii române nu se lasă aşteptată. Studentul Ioan Scurtu de la Universitatea din Budapesta, publica la 26 ianuarie, !n
ziarul „Tribuna", un articol în care dezvăluia intenţiile guvernanţilor maghiari,
cerând românilor ":>ă organizeze mitingur'i de protest contra mileniului. „Aceste
proteste vor forma glasul autorizat al întregului neam românesc din Ungaria ~i
Transilvania, glas fără frică şi in conştiinţa datorinţei, rostit către întreaga lume
cultă"' 26 • El cere convocarea unei conferinţe a frunta~ilor politici români, la Sibiu,
care să reprezinte opinia publică a poporului român şi care să-şi spună „ultimul
~i cel mai competent cuvânt de protestare ... faţă de jignitoarele spectacole milenare"27. Atitudinea pe care trebuie să o adopte românii" e doliul general" 28 •
i,Da, să purtăm doliu, căci nu zile de bucurie, de veselie, ci zile de jale ti;unt
pentru noi zilele milenare, de jale pentru aceea că elementul „singur alcătuitor de
stat", merge in nesocotinţa sa fatală până a stoarce cu desăvârşire ţara, numai
şi numai spre a satisface crasul său egoism"2n.
Dar Conferinţa naţională a P.N.R., convocată pentru 3115 mai 1896, la Sibiu
a fost interzisă. „Adunarea convocată de Dvs„ se arată în adresa primarului Sibiului către Ioan Haţiu, nu e o adunare de popor pentru că numai pe români ii
convoacă, scopul adunării, după cum apare în înştiinţare, tinde a seri'~ locuitorilor de limba română a Ungariei, personalitate de drept public" 30• Conducerea
13

Ibidem, nr. 6G, 21 martie/3 aprilie 1896, p. 265.
Ibidem.
2D Ibidem, p. 266.
21 Ibidem, nr. 92, 26 aprilie/8 mai 1896, p. 366.
~2 Ibidem, nr. ll'i', 1!l aprilie/I mai 1896, p. 347.
2 3 Ibidem, nr. 77, 7 /19 aprilie 1896, p. 307.
24 Ibidem, nr. 39, 20 februariejJ martie 1896, p. 155.
2s Ibidem.
~o Ibidem, nr. 43, 24 februarie/7 martie 18H6, p. 170.
27 Ibidem.
23 Ibidem.
:rn Ibidem.
3J Memorandul 1892-1894. Ideolo9ie şi acţiune politică românească,
reşti, 1992, p. 280.
t1
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partidului înt!'-un protest energic dezvăluie racilele guvernului maghiar; „Cone o glumă, liberalismul o ironie, sistemul reprezentativ
se analizează viaţa parlamentară, administraţia; legislacarenţele, se protestează cu energie împotriva prigonirilor sistematice la care sunt expuşi românii, împotriva proceselor de presă, a
regimului de poliţie şi jandarmerie, împotriva persecuţiilor la care sunt expuşi
fruntaşii românilor, a dizolvării partidului, a interzicerii conferinţei, a încălcării
libertăţilor publice, a tendinţelor de deznaţionalizare~ 2 •
Dacă în Transilvania libertatea românească era întemniţată puterile naţio
nale erau ferecate, dacă asupra creştetului Partidului Naţional Român plana sabia lui Damocles 33, tânărul doctoran,d în medicină Alexandru Vaida Voevod, preşedintele „României June", a iniţiat organizarea protestului împotriva mileniului,
la Viena.
·
Hotărârea „Homâniei June", ·a fost însuşită şi de către celelalte societăţi studenţeşti existente la Viena germană, slovacă, sârbă, cehă, ruteană, săsească şi dată publicităţii printr-un manifest comun 34. In manifest se arăta că în urma
persecuţiilor la care erau supuse naţionalităţile din statul ungar, acestea consirderă „mileniul" nu ca o serbare jubiliară ci ca o serbare de doliu" 35. Acţiunile
„României June", au fost îmbrăţişate nu numai de către societăţile studenţeşti din
Viena ci şi de către numero~se alte organizaţii de tineret din Budapesta, Braşov,
Deva, Oraviţa, Orşova, Bistriţa, Dej, Sălişte, cât şi de către cele din România36 .
T,inerimea academică a naţionalităţilor convoacă un miting de protest pentru 2
mai. Autorităţile - poliţia, ministerul instrucţiunii, universitatea rectorală, parlamentul - intră în alertă. Budapesta intervine la guvernul austriac pentru interzicerea mitinguluP 7 • Dar autorizarea întrunirii fusese solicitată cu respectarea
riguroasă a tuturor formelor legale. în 2 mai, la orele 8 seara, sala Wimberger
era arhiplină. In prezediu erau prezenţi: Theodor Georg Hakus, reprezentantul
germanilor, Ernst Karl Osthaus, reprezentantul studenţilor din Germania imp~
rială, Alexandru Vaida Voevod, Paul Blaho, reprezentantul tineretului slovac,
Milivoj Babic, reprezentantul tineretului sârb, Wilhelm Depner, reprezentantul saşilor transilvăneni, Nicolaj P. Glebowicky, reprezentantul tineretului academic rus,
Hugo Bezdek, reprezentantul studenţimii cehe şi Iosif Reisner, reprezentantul tineretului universitar sloven"3S.
!n momentul deschiderii poliţia intervine :?i evacuează sala. Comitetul se
retrage într-o sală mică a restaurantului Wimberger şi adoptă o rezoluţiune.
Anunţarea obiectivelor mitingului prin presă a adus organizatorilor sute de telegrame de adeziune. ,,Societatea Carpaţi" din Bucureşti „felicită tinerimea naţio
nalităţilor aliate. Aderăm la protestul contra mlleniului. Unde este unire, este şi
putere. Victoria este a noastră" 3 9. Comitetul societăţii „Dacia Traiană" din Buaureşti, prin telegrama din 2 mai 1896', salută „studenţimea întrunită în centrul cel
mai luminat al Austro-Ungariei pentru protestare contra nedreptăţilor ce se fac
popoarelor în leagănul lor" şi „vă urează cât de curând realizarea idealului comun"~0. 11 Stud1mţimea universitară din România Liberă se spune în telegrama
t;rimisă în ajunul sentimentelor el de protestare în contra draconicilor şi ră.u
voitoarelor serbări ungureşti, nu poate decât să vă dorească succes deplin.. în
mijlocul Vienei civllizate" 41 • Telegrame de adeziune şi solidaritate cu acţiunea
studenţimii din Viena s-au mai primit din Turda, Oraviţa, Deva, Cuvin, .Orşova,
Satu lung, Săcele, Bratca, Bistriţa, Iaşi, Sălişte, Braşov, Biserica Albă, Dej, Cluj..
stituţionalismul acestuia
o minciună" 31. După ce
ţia, descoperindu-i toate

31 Şt.

Pascu, op. cit., p. 284.

n Ibidem.
33
3'

85
36
31

S. Stoica, op. cit., p, 51.
V. Netea, Spre unitatea statală a poporului romdn, Bucureşti, 11979, p. 470.
Ibidem.
Ibtdem.

S. Stoica, op. cit., p. 77.
Ibidem.
ao Ibidem, p. 84-85.
10 Ibidem, p. 85.
" tbideni., p. 85-86.
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Montpellier, Insbruck, Leoben, Graz, Hanovra şi Leipzig 42• „Salut tinerimei care
masca Asiaţilor din Europa" 43 , se spunea în telegrama trimisă din Iaşi de
către profesorul Aron Densuşianu. In numele universitarilor clujeni se spunea
in telegrama trimisă - „salutăm mitingul, vă mulţumim pentru ce-l aduceţi cauzei drepte"H.
Interzicerea mitingului de către poliţia vieneză a dus la noi acţiuni de protest şi de solidaritate cu studenţimea din capitala imperiului. La 3 mai, în Aula
Universităţii din Iaşi, studenţii au ţinut o întrunire şi au votat o moţiune de protest in care menţionau că ei „consideră că serbarea milenară a maghiarilor nu
este sărbătoarea oivilizaţiunil şi a progresului, ci o nouă afirmare a asupririlor
sub care zac românii din statul maghiar. Considerăm că şovinismul maghiar este
atât de nedrept încât nu poate să nu provoace indignarea şi protestul nu numai
al românilor el şi al tuturor popoarelor civilizate" 45 • „Considerăm - continua protestul - că astfel se continuă politica odioasă de călcare a drepturilor imprescriptibile ale oricărui popor la dezvoltarea naţională" 46 • „Protestăm. împotriva acestei
manifestări de asuprire şi declarăm. că participarea românilor la serbările ungureşti ar însemna din partea lor o ratificare a stării actuale din Ungariaun, se
spune în finalul protestului studenţilor din Iaşi.
La Bucureşti, în 5 mai 1896, peste 5000 de cetăţeni au protestat solidarizându-se cu studenţii din Viena. A fost editat şi un ziar întitulat „Jos Mileniul", ln
care· poetul George Coşbuc a publicat articolul „In Opressores" 48 •
Unul dintre cele mai energice proteste a fost cel al studenţilor români din
Viena, Graz, Budapesta şi Cluj; „Atacaţi în existenţa noastră, despuiaţi de cele
mai naturale drepturi, batjocoriţi în cele mai nobile ale noastre sentimente, lo,viţi fără cruţare în dezvoltarea noastră. Prez~ntaţi înaintea Europei culte, dimpreună cu celelalte naţionalităţi nemaghiare ca un element necapace de o· cultură
mai înaltă şi menit de a fi pururea supus şi sclav altora, timbraţi de popor mizerabil. Constrânşi prin forţă majoră de puternicii zilei de a contribui şi noi la
ridicarea acestor serbări streine de noi, siliţi chiar de a pângări curăţenia altarelor noastre, înălţând rugăciuni pentru ·preamărirea asupritorilor noştri. Putem
noi oare fi părtaşi la serbarea sugrumării libertăţii şi existenţei noast.re? Putem
noi oare rămâne muţi îr;i faţa acestor ameninţătoare tentative? Nul De o mie de
ori nu!" 49.
Un 1Irandios miting s-a desfăşurat la Ploieşti, în 8/20 mai 18Q6. Se dă citire
unei moţiuni care prezintă serbările mileniului „ca punct de plecare, falsificarea
htoriei, ca scop, consfinţirea tiraniei, ca urmare, desfiderea culturii şi civilizaţiei
europene ... " 50 • Serbările pentru românii din Transilvania „nu sunt decât un trist
prilej, care le reaminteşte suferinţele crude ce timp de 1000 de ani le-au indurat"51. Moţiunea arăta că „în baza acestei consideraţii, cetăţenii ploieşteni protestează energic şi solemn contra acestei imposturi poreclită „mileniu" şi conjură
pe toţi aceia pentru care numele de român nu e o vorbă deşartă ca nu numai
să nu ia parte la mileniu dar să considere această comedie de bâlciu ca cea mal
gravă insultă adusă demnităţii neamului nostru"s2.
Faţă de potopul de proteste care se revarsă asupra Ungariei, presa m~
·
ghiară a declanşat o campanie furibundă. Până şi ziare serioase (?) ca „Pesti
Napl6", şi-au pierdut cumpătul, înfăptuind adevărate delicte de bun simţ. Ca
răspuns la manifestul studenţilor nemaghiari din Viena', redacţia ziarului „Pesti
Napl6" foloseşte cuvinte jignitoare, icriind: „Pamfletul vostru contra Ungariei şi
contra festivităţii milenare a patriei noastre, l-am aruncat cu dispreţ. Cu bădără-

sfâşie

Ibidem, p. 85-89.
cs Ibidem, p. 86.
u Ibidem, p. 87.
45 Tribuna, an XIII, nr. !Jl, 25 aprille/7 mai 1896, p. 363.
41! Ibidem.

CI
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Ibidem.

s Ibidem.
49 Ibidem.
!Xl Ibidem, nr. 99, 5/17 mai 1896, p. 399.
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"Ibfdem.
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Ibidem.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

JOACtHM LAZĂR

334

niile şcolarilor idioţi nu ne ocupăm. Ameninţ.arpn voastră că nu veţi veni la Budapesta, ne umple cu vie satisfacţiune; pentru primirea tuturor derbedeilor. la
noi nu e pregătită decât poliţia" 53 •
Dar Alexandru Vaida Voevod a înţeles că interzicerea întrunirii din 2 mai
~i răspunsur<ile stângace ale presei maghiare pot fi transformate în noi arme de
atac. Obţinând acordul celorlalţi lideri ai studenţilor din Viena, el hotără~te convocarea unui nou miting pentru 7 mai. Intrunirea este interzisă, dar presa con~mna paaica maghiară care nu putea înfrunta un miting studenţesc al naţiona
lităţilor. Primul ministru ungar, contele Banffy a făcut o nouă intervenţie la
Viena pentru înăbuşirea mişcării5'. Alexandru Vaida Voevod şi ceilalţi lideri ai
studenţilor naţionalităţilor au fost citaţi la Direcţiunea poliţiei unde H ~a adu~
la cunoştinţă că dacă „continuă agitaţia împotriva integrităţii statului, vor li
expulzaţi"55, întrucât manifestările se mută la universitate\ rectorul acesteia, 1\.
Menger, este nevoit să-i convoace pe agitatori la rectorat, pentru a-i audia în legătură cu evenimentele ce se desfăşurau. 1n 15 mai 1896, rectorul a afişat pe
tabla neagră un afiş prin care interzicea manifestările de orice natură, în holul,
'in arcadele sau pe culoarele Universităţii 58 •
Guvernul maghiar cere ~i autorităţilor biserice~ti >;ă emită circulare prin
care să ceară preoţilor să ţină „predica ocazională; cu şcolarii să se facă excursiun:i la câmp, să declameze şi să cânte poezii ocazionale~ 5 '. Hând pe rând mitro~oliţii ~i episcopii celor două confesiuni adresează circulare către clerul din
subordine. Circulara mitropolitului Miron Homanul n-a mulţumit pe deplin autorităţile maghiare. Ziarul „Ellenzek" ser.ia că „mitropolitul valah clin Sibiu adrt'sează cu prilejul mileniului o pastorală către preoţii săi prin care acuzn de tel
felul de mârşevenii pe maghiari"56.
Ziarul „Tribuna" publica un virulent articol la adresa autorităţilor bisericii
române, Intitulat ,,Preoţimea română :şi mileniul" 59 . Se afirma fn articol că desi
„toată suflarea română ştie şi este convinsă că circularele nu sunt emise din convingeri curate, ci din complezenţă către mini-;tru a cărui ordin arhireii l-au primit cu prea mare umilinţă"Ul. „Sfinţiile lor - continua articolul - însă satisfă
când ordinul ministerial ... s-au. făcut culpabili de a permite ingerinţa străină în
sanctuarele lor şi de a nu ţine cont de cele mai delicate sentimente ale poporului româ-n'"61. Autorul articolului considera ţinerea predicii ca un lucru imposibil, intrucât preotul va trebui să „tragă dungă peste adevărul istoric şi faptele
concrete de astăzi şi va profana anvonul cu o predică falsă, linguşitoare ambiţiei
autorităţilor civile", ori ,,buzele preotului adevărul va rosti ... " şi va expune ,,cu
obiectivitate şi demnitate referenţele vieţii milenare a popc,rului şi bisericii re,mâneşti cu poporul maghiar şi va sfârşi cu lupta înverşunată contra bisericii si
a şcoalelor române fn zilele noastre" 62.
Circularele mitropoliţilor şi a episcopilor români au fost recPptate în mod
diferit de către preoţii şi enoriaşii
comunităţilor. O excepţie a făc.ut episcopul
Gherlei, care fn circulara adresată cerea vicarilor, arhidiaconilor, protopopilor şi
preoţilor s.ă indemne „pe poporul nostru credincios să iee parte la festivităţile
milenare şi. să se folosească de ocaziunea favoritoare ce se · oferesce pentru vizi-..
tarea expoziţiei milenare" 63 • Preoţii greco-catolici erau avizaţi că pot să ridice de
la episcopul Gherlei, 10 fl. antieipaţiune şi dacă vor ajunge la Pesta ... vor prim~
câte 100 fl.ne 4•

sa S. Stoica, op. cit. p. 97-98.
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Condamnând atitudinea episcopului şi a consistoriului, „Tribuna" ii acuza
de „complicitate la ac2astă manoperă josnică de mituire a preoţilor\ primind să
uee câte un avans celor ce vor merge la Pesta, unde şi-ar putea ridica restul de
!l'.l fl. Facem deci atenţi preoţii din Dieceza Gherlei să nu-şi uite demnitatea lor
de preoţi şi români şi să nu facă acel pas dejositor prin care se lapedă pe faţă
de neamul lor"85.
In marea lor majoritate preoţii vor adopta o poziţie de respingere a manifestărilor mileniului. Acolo unde preoţii erau înclinaţi spre a respecta ordinul ierarhilor, enoriaşii se vor opune, trecând la acţiuni de contestare, părăsind bisericile în momentul ţinerii predicii, etc. „Comunitatea românească din Săvârşin, a
decis a nu lua parte la serbările milenare ... şi a nu sărbători ziua festivă a inaugurării mileniului"GG. Ziarele maghiare scriau că „această atitudine s-a datorat
insistenţelor preotului Iosif Ognan, care a influienţat
poporaţiunea in a.cetst
sensH 67 .

ln reprezentanţa comunală din Ecica, la chemarea notarului maghiar, preotul şi învăţătorul răspund că „fiind serbarea pentru poporul singur alcătuitor de
stat, noi românii nu avem ce serba, mai ales în vremuri aşa triste" 68 • La Curtici
preoţii erau reclamaţi, reprezentantului comunal Filip, că nu vor „să facă slujba
pentru preamărirea mileniului"GS. In comunele Bozovici şi Bania din Caraş-Seve
rin, steagul înfipt pe un stâlp telegrafic aparţinea preotului Bogciievici 70 , şi a
lost arborat de către doi tineri candidaţi de avocat instigaţi de către diurnistul
la judecătoria comunală Ţaberca şi a capelanului Brinzli71 . Credincioşii români din
satele din jurul Orăştiei, au protestat contra liturghiei milenare impuse prin circularele arhiereilor, rupând „toate funiile de la clopote, precum şi mânerul de
care se leagă funiile" 72.
O iritare a autorităţilor a produs-o rugăciunea preotului ortodox Codrean
Jura dintr-un sat de lângă Arad, care se ruga tatălui cerurilor să ajute poporul
român „să-şi recucerească cât mai în grabă acest pământ, legitlma-i proprietate"73. Preotul Raica din Cetea a fost citat la primărie şi acuzat că la '.liturghia
din 10 mai ar fi predicat că „ungurii îşi serbează ziua venirii lor din Asia. Pentru ei e o mare sărbătoare, iar pentru noi e o zi de jele, căci temniţile_ ungureşti,
de un timp încoace, au fost şi sunt pline de fruntaşii neamului nostru 74 . El mai
-era acuzat că ar fi zis: „Să dee Dumnezeu minte la unguri ca cel puţin după o
mie de ani să cunoască că şi noi suntem vrednici de o soarte mai bună şi că
laolaltă trebuie ~i"i. trăim" 7 s. Preotul îşi încheia predica cerând credincioşilor săi
~ă nu dispere „că va sosi timpul când şi drepturile noastre vor fi respectate" 75•
Demnă de subliniat este atitudinea protopopului gr. or. al Lugojului, care
combătea aşa zisa „frăţietate" prin care pretorul Szenlde Bela încerca să atragă
pe români Ia manifestări, arătând că în Ungaria sistemul politic ,,încătuşează
.drepturile popoarelor nemaghiare şi nici puţinele drepturi din legea de naţiona
litate nu le respectează"77.
Au fost şi preoţi care în zelul lor au îndeplinit sau au încercat să indepliuească întocmai prevederile circularelor mitropoliţilor şi a episcopilor români.
In comuna Dumbrăviţa, de lângă Siseştl „preotul Dumitru Cionte a participat la
maialul milenar, ducând şi tinerimea din comună" 78 . La Vaşcău, la manifestări
Ibidem nr. 98, 4116 mai 1896, p. 391.
oo Ibidem: nr. 83, 14/26 aprilie 18n6, p. 330.
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„au participat şi cilţiva români, intre care preotul !')i învăţătorul''"n. In comuna Sibiel, la slujba de dwninică, când preotul se pregătea pentru ceremonialul milenar, credincioşii „au părăsit cu toţii biserica, în mod demonstrativ"s0 • Un caz regretabil este cel al preotului Câmpan Ianos, care l-a denunţat preturii din Baia
Mare pe învăţătorul Paul Lupan, 'despre „refuzul de a serba mileniul", şi care
„e periculos contra statului"s1. În comuna Micăsasa, în 10 mai, când trebuia să.
vârşit serviciul divin, din cauza mileniului „biserica era goală goluţă" 82 • Cu
toate aceste cazuri izolate, preoţimea română a făcut front comun cu naţiunea
şi a respins în mare majoritate participarea la manifestările mileniului.
Dovadă sunt şi zecile de telegrame de adeziune cu mitingul studenţilor naţio
nalităţilor din Viena, semnate de către preoţii români. Amintim intre semnat;:iri
pe preotul Bălan din Cuvin-Timiş 83 , Ştefan Domocoşiu din Bratcab•, Tripon Szilaşi, protopop în Bistriţas5, preoţii Ioan Iosif şi Petru Iuga din Tilişcab 6 •
Acţiunile declanşate de românii din Transilvani;;, şi in unele cazuri de
către saşi, au luat o amploare deosebită, cuprinzând L.>calităţi din întreaga provincie. Apelul intelectualităţii române, a organizaţiilor studenţeşti de a 11.u
participa la manifestările milenare, n-a fost receptat la fel peste tot. Atitudinea guvernului României, condus de D. A. Sturdza, a derutat opinia publică rnmânească din Transilvania, contribuind la atenuarea manifestărilor din unele
comitale sau localităţi. Apropierea declanşării serbărilor propriu zise a marcat
numeroase atacuri din partea presei maghiare împotriva conducătorilor politici
români. Ziarul „F.rdelyi Hirmlo", scria: „Raţiu, Coroian, Lucaciu şi celelalte pă
sări bune vor fi incapabili să ne strice serbarea naţională, iar guvernul va avea
de grijă ca ei să nu poată duce agitaţiunea la extrem"s1 • Concomitent provinciile
româneşti au fost inundate de agenţi „care voiau să îmbete poporul spre a merge
la Pesta pe timpul mileniului"B~. In acelaşi timp direcţiunea expoziţiei milenare
„trimitea circulare pe la toţi preoţii români în acelaşi scop"B9. Cu toate acestea,
deşi s-au înregistrat şi unele cazuri de participare a românilor la manifestările
din capitala Ungariei sau la cele din comune sau comitate, atitudinea marii majorităţi a românilor din Ungaria dualistă a fast aceea de respingere şi de afirmare
a drepturilor naţionale contestate de către guvernanţii maghiari.
Arborarea tricolorului românesc în diferite localităti în toiul manifestărilor
milenare a iritat în mod deosebit autorităţile maghiare. °Chiar in ziua de 1 m:ii,
doi învăţători din Hunedoara au aranjat în aşa fel copiii care purtau flori în
mână, încât să formeze tricolorul românesc: albastru. galben şi roşu"9o. în climi ....
neaţa zilei de 9. mai, pe un stâlp de telegraf din comuna Bozovici, se ,Jeg<ina
un steag de culoare roşu, galben şi vânăt, la care s-a adunat întreaga comună" 91 .
Steagul arborat purta inscripţia: „Deşteptaţi-vă românilor! Noi suntem cei dintâi iar nu veneticii asiatici, care serbează acum mileniuJ"92 • Steagul a fost dat
jos şi confiscat. A doua zi. în 10 mai, un al doilea steag, .tricolor, era înfipt pe
un deal la „trei cruci", unde trebuie să sui 1/2 ore, dar n-a stat mai mult de
un ceas" 9J, autorităţile locale confiscându-l şi trecând Ia cercetări. DoL tineri,
Matei Matei ::;i Ioan Eva au fost reţinuţi şi arestaţi9 4 • Trei tineri români. Nicolae
Braica, Petru Galea !!Î Gheorghe \'oic din Băiţa, au arborat, în 17 mai un stear
79

Jbidem.
Jbidem, nr. !l9, 5/17 mai 1896, p. 395.
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tricolor 9 5. Au fost arestaţi şi dll'ii la Brad. „Păşiau răzând înaintea jandarmilor,
voio!'ii cu stindardul român pe umeri, a fală, mândri de fapta lor"9 6 . Du~i la judecătoria din Baia de Criş, Petru Galea şi Gheorghe Voie au fo~t condamnaţi
la câte 5 zile arest, iar pe Nicolae Braica l-a achitat" 97 . La fnc!emnul lui Ilie
Bura, în Bozovici „poporaţiunea demonstrează cu cocarde tricolore româneşti"%.
Un alt mod de protest al românilor a fost refuzul de a arbora steagul ma~
ghiar sau al îndepărtării lui din locurile unde a fost ridicat. Ziarele maghiare
scriau indignate despre acţiunea de la Caransebeş, unde ,.a fost ars, în ziua de
9 mai, steagul maghiar"9 9 • Viceşpanul Litzek şi căpitanul Holek au plecat la Caransebeş pentru prinderea făptuitorilor 100 . în Bocşa Montană, mai mulţi locuitori au „rupt trei steaguri arborate pe localul Primăriei" 101 • Şi la Haţeg, în noaptea de 10/11 mai, a fost „rupt steagul maghiar·'1G2 . Pentru această faptă poliţia a
arestat 4 flăcări români 103 _ In orăşelul Abrud „steagul maghiar arborat in turnul bisericii reformate a ars până la rudă" D•.
O atitudine plină de curaj a dovedit senatul şcolar român din Sânicolaul
Mare, care a cutezat „să respingă unanim şi încă printr-u11 protocol luat în limba
română, steagul maghiar milenar trimis anume din partea comunei"1:is. Elevele
internatului român de fete din Czergepincz în timpul serbărilor mileniului, au
purtat cocarde naţionale româneşti. iar „la gâtul pisicii din internat au legat
panglici tricolore maghiare" 1";· în comuna Borşa (comitatul Cluj) în timpul manifestărilor pentru mileniu Sântion Vasilică s-a aruncat în mijlocul publicului
şi smulgând steagul maghiar din mâna învăţătorului, 1..-a sfârtecat" 107 •
La Haţeg au fost aduse steaguri pentru a fi arborate la primărie, bănci :;i
poştă. care să fie ridkate „pe acoperi!5Ul caselor de unde nu le vor lua µână
la sfârşitul mileniului" 108 , avertiza un dascăl de sat din Ţara Haţegului. Cono.sporidentul haţegan al „Tribunei", referindu-se la intenţiile autorităţilor care voiau să-i ducă pe români în banderii, afirma categoric că ,.din părţile astea nu
va merge un singur român vrednic la mileniu" lJ 9_ Comentând ordinul ministrului Wlassic~·I, dascălul haţegan scria: „Nebun e acel învăţător român, care va
merge la mileniul D-lor şi nu are minte sănătoasă acela care crede în amăgitoa
rele vorbe ale domnului ministru, care vrea să îmbete lumea cu apă rece. Poate
D-l ministru fi convins, că, cu învăţătorii români nu va da mâna la mileniul
unguresc"1 10.
Intenţiile autorităţilor de a determina studenţii de la Blaj să participe la
exerciţiile de gimnastică de la Budapesta s-au lovit de refuzul lnr" 111 • Cu toale
insistenţele canonicului Iosif Hoszu, „nu s-a aflat nici un singur student cara ·
să fi voit a participa, astfel la mileniu" 112. La Blaj, deşi la serbarea elevilor. au
asistat mitropolitul l\Iihalyi şi alte autorităţi ale oraşului, d1ntre ceUiţeni „au
participat numai 4-5 români, numai dJn curiozitate" 113 .
·
Se înregistrează şi participarea unor învăţători la manifestările organizatt:
de autorităţile maghiare. La Curtici, învăţătorul Vas. Miron „a preamărit în gl~~
95 Ibidem, nr. 113, 24 mai/5 iunie 1896, p. 450.
Ibidem.
Ibidem.
~8 Ibidem, nr. 106,
15/27 mai 1096, p. 422.
9J Ibidem, nr.
H5, 30 aprilie/12 mai 1896, 'p. 378.
uo Ibidem.
101 Ibidem, Ar. 9!J, 5;17 mai 1696, p. 399.
102 Ibidem.
103 Ibidem.
m Ibidem, nr. 97, 2/14 mai 1896, p. 386.
105 Ibidem, nr. !J9, 5/17 mai 1896, P- 395.
10G Ibidem.
1;7 Ibidem, nr. 97, 2/14 mai 1896, p. 387.
·.os Ibidem, nr. 46, 28 februarie;u · martie 1896, p. 181.
1 9 Ibidem.
110 Ibidem.
111 Ibidem, nr. 77, 7/19 aprilie 1896, p. 307.
11~
Ibidem.
113 Ibidem, nr. 102, 9/21 mai 1896, p. 406.
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de trâmbiţă, praznicul străinllor" 1 11. Ziarele maghiare se întrec în a exagera participarea naţionalităţilor la mileniu. „Budapesti Hirlap", scria, că în Lipova „bă
ie~ii de şcoală au ieşit sub conducerea învăţătorilor şi a preoţilor Voicu Hamzea
şi Terenţiu Oprean, înaintea bisericii gr. or., şi au plantat trei arbori milenari"115.
în continuarea manifestării „învăţătorul Tuducescu a ţinut o vorbire patriotică
sfârşind cu „trăiască patria maghiară" 116 • In urma exagerărilor din ziarul m,aghiar, locuitorii români ai Lipovei, în frunte cu preoţii lor dau o dezminţire,
în „Tribuna", arătând adevărata dimensiune a manifestărilor din 9 mai. „Corpul
învăţătoresc, ca să satisfacă ordinul superiorităţii şcolare, pe la vecerniS. cu
ajutorul crâsnicului şi a 2 copii a scos din parcul bisericii un brăduleţ inalt
de 1 m. şi l-au sădit în curte"117. Tot ce s-a făzut la Lipova a fost „fără vorbire
patriotică, fără culori patriotice, fără epitet milenar, în loc închis şi fără de participarea preoţilor" Ha.
Acelaşi ziar maghiar prezenta şi alte relatări care se dovedesc puţin prob::ibile. „ln Abrud toate străzile au fost botezate cu num,e ungureşti, primarul
Boer a ţinut un patriotic discurs şi după ce a băut a trântit paharul zicând: astfel să păţească oricine nu e adevărat maghiar" 119. In Apuseni, relata corespondentul Tribunei nu s-a aflat un singur suflet, nici în Abrud, nici în comunele
din vecinătate care să fi contribuit batăr cât e negru sub unghie la îndulcirea
ungurilor"120.
Ziarul „Magyar Hirlap „relata despre desfăşurarea cu mare pompă a mileniului la Oraviţa. „La această însufleţită serbare - scria ziarul - au luat parte
toate corporaţiunile şi toţi locuitorii din oraş cu excepţia românilor, care demonstrativ au rămas cu toţii acasă, înconjurând serbarea naţională maghiară" 12 1 .
Nu întotdeauna participarea unor reprezentanţi ai românilor la manifestările
organizate, s-a bucurat de respectul cuvenit. In Brad, când George Părău, director al gimnaziului, însoţit de câţiva localnici. a intrat în biserica reformată, preotul Kornya Denes a spus: „Iar voi, care mai 'dubitaţi în existenţa milenară a
statului naţional maghiar, duceţi-vă, căraţi-vă de aici din ţară" 122. Un alt ziar
maghiar „Budapesti Hirlap", scria cu satisfacţie despre hotărârea consiliului comunei Petrovoselo (Torontal), care a decis „să pună la dispcziţia Academiei
Maghiare 1000 de coroane pentru scrierea unei cărţi, prin care nemaghiarii ar
putea învăţa mai uşor limba maghiară"l23.
Printre acţiunile stabilte de r,fi~ialităţifo m:i.uhiare, privind m;ircarea celor
1000 de ani, s-a înscris plantarea de arbori milenari. Autorităţile locale au cerut
învăţătorilor să participe impreună cu elevii la această acţiune.
In oraşul Dej, la şcolile medii civile au fost „plantaţi ·trei arbori, un stejar,
un brad şi un fag. Stejarul a fost botezat „Arpad", bradul, Rakoczy şi fagul,
Bela al IV-lea" 12'. In comuna Ileanda, a fost sădit un arbore care a fost botezat
Veres Imre12 5• Aborii sădiţi au avut o viaţă foarte scurtă. „Pomii milenari sunt
nimiciţi" 126 , nota corespondentul „Tribunei". Stejarul sădit la Dej şi botezat Arpad, în noaptea următoare după sădire a fost smuls şi înecat in Someş"127 . Aceiaşi
Eoartă au avut-o şi cei din comunele vecine, botezaţi „Rakoczy, Tuhutum, Lehele,
Verboczy, etc." 1211. In satele din jurul TurdeL „pomii milenari, sunt ~coşi din
114
11s

uo
111
t1s

m
120
121
122

123

m
12s

126
127
128

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem.

nr. 107, 16128 mai 1896, p. 438.
nr. 99, 5/17 mai 1896, p. 395.
nr. 106, 15/27 mai 1896, p. 423.
ni'.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

p.

99, 15/27 mai 1896, p. 3'15.
97, 2/14 mai 1896, p. 386.
127, 9/21 iunie 1896, p.
99, 5/17 mat 1896, p. 387.
99, 5/17 mai 1896, p. 395.
95, 30 aprilie/12 mai 1896, p. 379.
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pământ sau ciungăriţi" 129 . Judele Nicolae Hus, din Poiana ArJ~ului, a fost ridicat de 4 jandarmi, care l-au dus la Turda, unde l-au ţinut inch.is o zi ~i o noapte"1.ao, după care a fost predat pretorului „care i-a întocmit proces verbal ~i l-a
demis"m. La
Bozovici', judele cercual Mahr „a scos arborii plantaţi în amintirea mileniului „pretextând că vor umbri. cancelaria dacă vor creşte"l.32. Pentru
fapta sa a fost „închis şi osândit la o amendă de 50 fl." 1~~.

lmpotriva tuturor celor care au îndrăznit să tulbure serbările mileniului au fost luate aspre măsuri. Cu ocazia man!ifestărilor de la
Curtici, bravii „noştri români au strigat să trăiască naţia românească" 1 :i 4
Pentru acest delict „Dimitrie Palco este reţinut de jandarmeria din localitate, iar fecioraşii noştri sunt puşi sub aspră cercetare" 1:J5 . După ;m:>stare, Dimitrie Palco „a fost dus la Arad" 136 . Un incident asemănător
a avut loc şi în localitatea Alibunar, unde ţăranul Ioţa (Iosif) Gian a
strigat: „Trăiască România, Ţara Românească" 13 i, fiind înşfăcat de poliţie şi închis.
Impotriva elevilor români care au refuzat să participe la manifestările mileniului sau să poarte însemne maghiare, s-au luat măsuri care au ajuns până la fndepărt<.1rea din şcoli. Studentul Justinian Iuga,
de la gimnaziul de stat din Gherla, a fost eliminat pentru că „ar fi 'îndemnat pe colegii săi români să nu poarte cocarde maghiare" 13 8. Unul
din cei mai zeloşi in forţarea elevilor să ia parte la serbările mileniului
s-a dovedit a fi directorul gimnaziului din Gherla. El a dat „aspră poruncă ca toţi elevii să cumpere o piesă comemorativă, sub pedeapsa
eliminării din institut, pe care să o poarte în 9-10 mai'' 130 . Atitudinea
elevilor gimnaziului a fost diferită. „Elevii mai patriotici cu 2 zile
înainte purtau cocarde ungureşti ... Unii dintre aceşti elevi erau şi rom<1ni. Urmarea a fost că unii i-au mustrat, alţii au rupt cocardele şi
alţii au pus insemne naţionale rom[meşti" 14 ". Urmare a acestor incidente,
un număr de 14 elevi sunt ameninţaţi cu eliminarea14 1 •
ln beţia manifestărilor se înregistrează şi victime. In comuna Buza
de lângă Gherla, s-au înregistrat „un mort şi trei răniţi" 1 4 2 • Propriet<irul ungur Bako a serbat cu mare tămbălău începerea mileniulu~H~.
Pentru a „face cât mai mult zgomot, a coborât un tun vechi din pocl,
Ibidem,
Ibidem.
131 Ibidem.
132 ibidem,
133 Ibidem.
134 Ibidem
135 Ibidem'.
"13 8 Ibidem
m Ibidem'
1l!ll
130

· 138
139
HO

IH

Ibidem~

nr. 105, 12/24 mai 1896.• p. 419.
nr. 76, 6118 aprilie 1896, p. 303.
nr. 100, 1/13 mai 1896, p. 398.
nr. 107, 16/28 mai 1896, p. 427.
nr. !JB, 4/16 mai 1896, p. 391.

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem. Au fost ameninţaţi cu eliminarea elevii: Iustin C. Iuga, Alexan-:

dru Pop, Ioan Gogiu, Vasile Mur~ianu, Teofil Bocosiu, Vasiliu Musteu, Valerie
Buxlean, N. Prodan, I. Moisin, Gavril Mureşianu, Tiberiu Budu, Iuliu Dragoşiu,
~ugen Baldi şi N. Radu.
rn Ibidem, nr. 95, 30 aprilie/12 mai 1896, p. 378.
H3

Ibidem.
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pe care a pus să-l încarce. După ce i-au dat foc „a explodat şi a omor;:H pe Kis Balint, tată a 5 copii, iar pe Petru Gecan, Ioan Braşan şi
Takacs Joszef au fost grav răniţi"l44.
Paralel cu acţiunile de respingere sau participare la serbările mileniului, la Viena şi Paris, reprezentanţii celor trei naţionalităţi - rom<1nă, sârbă şi slovacă, făceau cunoscută, în străinătate situaţia naţionalităţilor din imperiul dualist. 1n 9 iunie, la Viena, în sala Swoboda,
s-a desfăşurat un miting prezidat de dr. L. Psenner la care au participnt peste 6000 de persoane. El a fost pregătit printr-o campanie de presă deosebită, ziare de mare răspândire ca „Frankfurter Zeitung", „Schlesische Zeitung", „Neue Zlirichcr Zeitung", dezvăluind, prin articolele
publicate „opresiunea naţionalităţilor, lipsa de drepturi ale acestora,
excluderea lor din administraţie, justiţie, viaţa culturală şi politică" 145 •
Peste o lună a fost organizată la Paris o adunare publică de protest de către intelectualii şi studenţii celor trei naţionalităţi. La 11 iulie,
aproximativ o mie de persoane s-au întrunit în „Sa!;.e Wagram", într-o
şedinţă prezidată de fostul ministru de externe al Franţei, Emil Flourens146. Ca şi la Viena, vorbitorii au dezvăluit nedreptăţile suferite de
popoarele nemaghiare.
Cele două mitinguri, prin participarea numeroasă, prin prezenţa
unor personalităţi de prestigiu, prin dezvăluirea anacronismelor din
Ungaria dualistă, prin ecoul larg în presă şi în opinia publică 1_eu,ropeană, au contribuit la cunoaşterea problemei naţionale din statul multinaţional şi rezolvarea ei justă în anul 1918.
IOACHIM LAZAR

VATI1'UDE DES ROUMAINS DE TRANSSYLVANIE CONCERNANT LA FETES
DU MILLENIUM HONGROISE DE 1896
(R~um~)

En 1896, L'Hongrie cell!brait, avec une exceptionnelle ampleur, l'accomplissement du millenium de la fixation des hongroises sur le territoire du pays. Les
manifestatlons ont eu le but de presenter a l'opin.ion publique un pays dans un
evident contraste avec la realite. L'europe, dans l'opinion de gouverneur de
Budapest, devait convaincue que l'Hongrie etait un etat hongroise, qu'un seul
peuple a conquerit le pays et que ce peuple est le seul porteur de l'idee de l'etat
hongroise, en lui donnant !'unite ethnique tle l'etat.
Toute i'administration hongroise se mobilisait pour le succees des fetes
mlllenaires, le gouvernement hongroise faisant des enormes depenses dans ce
but. Les juges et les notaires des communes ont ete averti avec la destltution
&'ils ne participeront pas aux fetes, avec 10 habitants .de chaque commune. Dans
Ies reunions des comitats, les represehtants des roumains ont emmene des vraies
l.Jetailles pour diminuer les depenses des fetes.
Le gouvernement de Budapest a donne l'ordre ·aux metropolltes et aux
6veques ro.umains de 'demander aux pretres de. precher dans Ies eglises concerIbidem.
Pascu, op. ctt. p. 285.
uo K. Hitchins, Conştiinţă naţională şi
silva~ta. 181!8-1918, II, Cluj, 1992, p. 113.
Ut
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nant l'evenement du millenium et aux instituteurs de parler aux eleves du milleniurn et de participer au plantage des arbres millenaires. Toutes les nationalites
se sont elevees contre cettes fetes de l'hongrie dualiste. En lll/30 avril, le Comite
F.xecutif du Congres des nationalites roumaine, serbe et 5lovaquc a publie un
manifeste de protet dans lequel il est denonce le foit que Ies ft'.·tes sont ,1une
illusion optique preparee pour seduire l'Europe".
Les etudiants rournains de Vienne, groupes dans la societe „România jună",
-ensernble avec Ies etudfants des autres nationalitl's ont convoque un meeting de
protet, en 2 mai 1896, qui a ete interdit par les autorites hongroises. Le protet
de la jeuneusse universitaire de Vienne a devoile la persecution des nationalites
et considerait le millenium pas comrne un fete jubilaire mais comme une ,.fete
de deuil". Avec les actions des jeunes de „Rornania jună" se sont solidarises de
nornbreux societes des jeunes de Budapest, Braşov, Deva, Oraviţa, Orşova, Bistdţa, Deja, Sălişte et de la Rournanie.
Vis-a-vis des fetes inaugurecs au cornmencement 'du mois de mai, Ies roumains ont adopte un position differente, de la contestation1, le boycottage des
fetes et l'affirmation forte de leurs droits jusqu'a l'assistance indifferente ou la
participation reduite aux manifestations.
Les drapeaux ont ete brules, dechires ou de~cendus a Haţeg, Abrud, Caransebeş, Bocşa. A Bozovici et Băiţa ont ele eleves Ies drapeaux rnumains. Les
:irbres millenaires, plantes et baptises avec Ies norns de Arpad, Rakoczy, Bela
le quatrieme, etc„ ont cte arraches et jetes dans Ies rivieres, comme il s'est passe
,·1 Dej, Ileanda Mare, dans Ies villages de Turda ou a Bozovici.
Le5 pretres roumains ont refuse de precher dans les eglises sur l'importance
des fetes du rnillenium. Ceux qul, toutefois ont essaye de precher sur cet even~ment, ont reste avec les eglises videes, parce que les religieux rnumains ont
.abandonne l'eglise apres le service divin.
En utilisant les prnmesses, en offrant des conditions pour le deplacement
gratuit a Budapest, en menacant les fonctionnaires des communes avec des
arnendes et la destitution, les autorites hongrnises ont reussi d'attirer une petite
partie de la population rournaine aux fetes millenaires. L'atitude de la majorite
de la population roumaine a ete celle de ne pas accepter cettes offres et d'affirmatlon des droits nationales contestes par les gouverneurs de Budapest.
Les actions de l'annee des fetes millenalres (1896) sont une continuation de
cellcs de la perlodc du Memorandum et constituent encore un pas ferme dans
la voie de l'affirmation des roumains ă. l'autodetermination et a l'union avec la
patrie-mere: Roumanie.
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FILE DIN ISTORICUL SATULUI ROMANAŞI PANA LA FORMAREA
ROMÂNIEI MARI*

INTRODUCERE
1.

Aşezare,

date despre relief

şi climă

Obiectul acestui articol priveşte istoria aşezării de la sfârşitul secolului al XVIII-iea, până la 1918.
Vorbind despre aşezarea geografică, o fac mai ales pentru a putea
face trimitere la câteva surse bibliografice, care-i vor fi de folos, aceluia
care, mai devreme sau mai târziu, va scrie o adevărată monografie a
acestei străvechi vetre de locuire românească. In acelaşi sens vor fi şi
cele câteva referinţe la istoria veche şi medievală a localităţii.
Satul Românaşi &e găseşte în depresiunea Agriş, la poalele Munţilor
Meseş, <iproape de extremitatea vestică a Podişului Transilvaniei. Este
aşezat pe cursul râului Agriş, care-l străbate de la sud la nord. Hotarul
satului cuprinde lunca râului Agriş, platforma din partea de nord-vest
a satului, numită „Cetate" şi dealurile ce-l înconjoarii.1.
Hotarul satului cuprindea în anul 1963 - 2.15G,441 ha, împărţite
astfel:
-

teren agricol
păduri

pepiniere silvice
ape curgătoare
ape stătătoare

ha
ha
ha
ha
ha

1963 am efectuat cercetări de teren şi in arhive la Cluj,
pentru a scrie monografia acestei aşezări. Lucrarea de faţă
poartă deci şi amprenta începuturilor activităţii mele ştiinţifice. Pe lângă studiile din arhive (consemnate în bibliografia lucrării) am avut iniţiativa de a apela
i;;i la memoria locuitorilor din sat. Nu aveam atunci idei precise în legătură cu
rostul. unor anchete, dar l-am intuit. Am adunat astfel peste 100 de pagini de
amintiri ale unor locuitori ai aşezării şi împreună cu alte documente le-am îndosariat. Am realizat astfel trei exemplare de documente in legătură cu satul. Unul
l-am predat Sectorului din Cluj al Institutului de Istorie a P.M.R. (ali~s P.C.R.),
un al doilea l-am predat la Sectorul de Istorie modemă şi contemporană al Institwtului de Istorie din Cluj al A.cademiei (unde funcţionam pe atunci în calitate
de cercetător ştiinţific). Al treilea exemplar l-am predat prin anul 1980 directorului Şcolii din comuna Românaşi.
Intre cel cu care am stat de vorbă s-a remarcat un autodidact cu totul extraordinar, ţăranul Oprea Crăciun, în vârstă de 55-60 ani (pe alunei), puţin handii:apat şi care trăia in acel sat mai mult de pe urma sfatur.ilor bune pe care le
„vindea" concetăţenilor săi. Pot să spun că era o enciclopedie istorică, în felul
lui. Oricum era cel mai bun cunoscător al tradiţiei despre istoria satului Româna~i.
·
t S. Veza, Monografia economico-geograffci'i a raionului Zalău, mss. p. 4-6.
Arhiva MIAZ.
• In anii 1962

Zalău şi

şi

1.355, 614
595, 7004
3,8997
39,7594
0,1654

Românaşi,
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DUMITRAŞCU

pământ neproductiv
teren construcţii şi ;iltele

6,3572 ha
32,5312 ha
120,7898 ha

intravilan
Din totalul terenurilor ;igricole (1.355,6140 ha)
pământ

;irabil

reţinem:

683,9054
538,6685
103,0440
5,5466

păs uni
fâneţe

vii

ha
ha

ha
ha

Acest teren nu era în întregime al satu~ui. O parte aparţinea Ocolui Silvic Zalău (450 ha <le pădure, pepiniere, fâneţe, etc), Consiliul
Popular Bălan (150 ha), precum şi altor sate2.
O lucrare importantC:-1 pe care am studiat-o în manuscris~, aminteşie
date importante privitoare la climc'i, faună şi floră. M<'i voi opri :însă
numai la c<1teva fenomene naturale mai deosebite: caracteristicile acestei zone sunt ploile torenţiale de primăvară. în anii 1816-1817, cc'ind
s-a produs „suşigul cel mare" (respectiv, iii.undaţii de mari proporţii),
satul şi regiunea înconjurătoare au fost complet izolate, aprovizionarea
făcându-se extrem <le greu, şi din localităţi situate la mai mult <le 100
km dep<irtare 1 ~ Ploi foarte mari, cu urmări dezastruoase, au avut loc şi
în anii 1913 şi 1915·' (Zalău! a fost inundat şi, în mare parte, distrus).
:Românaşi-ul este un sat de tip „adunat", casele fiind aşezate de-a
lungul şoselei Cluj-Zaliiu, foarte apropiate între ele.

I.2. Elemente de istorie veche

şi medievală

O bibliografie consistent<i, pe care îmi fac datoria să o menţioneez intr-o
notă, aminte~te că lâng;'i castrul roman (de pe dealul „Cetate") există cr a~ezare
civilă romană, despre care unii arheologi cred că ar fi fost vechea Largiana, pe
care însă alţi istorici ai epocii vechi o situează la Sutor sau la CăşeiH. Cum cti
mai mulţi dintre istorici evită a-i atribui un nume, noi vom numi aşezarea antică
sub numele de „castrul roman de la Homânaşi Şi aşezarea civilă de lângă el:'.
Coriolan .Suciu presupune că se chema „Cersiae" sau Cestiae 7 •
Castrul roman se găsea pe drumul principal care ducea de la Napoca la Porolissum, drum cuno.şcut şi astăzi de localnici sub numele de „Drumul lui Traian". In foarte multe locuri el . este astăzi acoperit .de un strat gros de pământ 2 Schiţă de folosire ~i evidenţă a pământului. Arhiva G.A.C. Româna.'ii. Legea fon"1ului fundar - Legea 18/1991 va fi inlăturată parţial, anomalia privind

situaţia proprietăţii.

Livia Rusu. Plasa Zalclu. Teză de stat, mss. nr. 28/1935, p. 18. Arhiva Fade Geografie a Universităţii din Cluj, Inv. 212.
I. Ghiuruţan, Priviri asupra trecuta.lui parohiei Unguraş, in „Henaşterea"
(Organul Episcopiei Ortodoxe din Cluj), 1933, 22. oct., p. 7,
5 l.Jvia Rusu, op. cit., p. 14.
6 K. Torma, A limes dacicus felso resze, Budapest, '1880, p. 121, 127 şi urm;
V. Husu, Dacia Porolissensis. Cu distinsă privire la Silvania, Bucureşti, 1890, .p.
211, 342; Em. Panaitescu. ln ACMIT, 1931, p. 81-110; I. Marţian, Urme din răz
boaiele romanilor cu dacii, Cluj, 1921, p. 25.
• 7 Coriolan Suciu. Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, II, Bucure~ti, 1968, p. S2.
3

cultăţii
4
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spunea istoricul C. Torma pe la 186-l - prin unele părţi era încă folosit. Mai
ales în hotarul satului Românaşi, drumul· e foarte bine conservat şi astăzi .. El are
D lMime de 3-5 stânjeni, iar strntul de piatră, o grosime care variază între 0,5-2
picioare8 . Fără a mai face trimiteri bibliografice mai ample, voi adăuga faptul că
limesul roman (respectiv, graniţa provinciei) formată din turnurile de pe culmea
Munţilor Meseş şi o linie de fortificaţii aflate la poalele lor. includea (pe lângă
castrele romane de la Tihău, Pcirolissum, Homita, Buciumi ~i Bologa) şi castrul de
la Homânnsi".
Tradiţ.ia populară mai păstreaz[1 ~i nstiizi amintirea existenţei unei aşezări
dacice, a dacilor în general. l .ângă sat, cam la 6 km, spre Moigrad,, se află locul
numit „La vii" (dar unde nimeni nU-!)i mai aminte~te să fi fost viii. Locuitorul
01Jrea Crăciun (in vârstă, atunci când am efectunt documentarea pentru această
luc1·are, în anul 1962) era convins în~c't că numele este legat de vremea dacilor,
a c{iror amintire a străbătut peste secole.
Faţă de materialele arheologice publicate acum 30 de ani, cercetări mai noi,
au permis ca în repertoriul descoperirilor şi a::;ezărilor de epocă română de pe
teritoriul judeţului Sălaj, Homâna)ii s;i aib['\ un loc special 10 •
lmi voi permite să trec mai. reµede peste istoria satului de la cucerirea maghiară până spre sfâr~itul secolului al XVIII-iea (amintind numai sursele bibliog1·;1ficc mai importante.11 , pentru a mă opri asupra unor date esenţiale şi sigure.
După cucerirea de către unguri a Transilvaniei. aceştia au împărţit pămân1 l1; celor cuceriţi, re~pectiv al românilor băştinasi. unor căµetenii ele oaste. Tradiţia populară reţine faptul că Tuhutum a dat unui căpitan apropiat al lui, numit Wass, ca ră.sµlată pentru meritele sale militare. o moşie de peste 6000 iugăre, în µărţile în care se întinrle astăzi satul Homânaşi. lnclinăm să credem în
acea.«tă tradiţie, pentru că proprietarul .din 1848 al moşiei de la Homânaşi se
chema tot Wass., iar K. Hodor, aminteşte şi el de existenţa unui nobil cu acest
num::- care stăpânea ~i alte moşii în zonă 12.
Cea mai veche ştire despre existenţa unei a!)ezări medievale µe locul actualului sat, datează din anul 1310. Este vorba de privilegiul acordat de regele Ungariei, Carol Hobert, magistratului Nicolae, fiul banului Mykud, stăpânul domeniului Egreg 1". Că este \•orba de Homânaşi şi nu de Agrij, cum a fost greşit localizat de editorul documentului, avem mărturia lui Petri l\Ior 1', precum şi precizările lui Coriolan Suciu.
Ajuni;ftnd în acest punct al lucrării, cred că e"te riecesar să prezint diferi lelf' nume ale satului, aşa cum apar ele în documentele vremii. de-a lungul
i"toriei: Egreg (1310) 1s. F.gred w. Egregh (1440) 17 , Ale~regy 18 , Magyar-Egreg (1460,
1721), Magyaregregh (14fil),
Alsoegregy, Egreg (14Gl), Unguraş (173;!) MagyarEgregy 11750, 1850i, Unguraşu (1850),,,, Unguraş2D, Hnmâna)F 1. După cum afirmă

' K. Torma. Adale/; eszak-nyugati Dacia ... , Pest, lAG4, p. 21.
" l. l. Hussu, în SC/1/, X, Hl59, 2, p. 305.
lJ Hom<lnasi, castrul roman. în Hepertoriul arheologic al Homâniei. Transilv.1nia ! Manuscris la secţia de Istorie veche a Institutului de Istorie (şi Arheologic; re~pectiv Institutul de arheolog„ie si istoria artei) din Cluj-Napoca al Acacie-mici Homâne; Eva l .akn, în ActaMP, V, l!Jlll, p. GB; idem în ActaMP, III, 1979,
p. 15; Al. Matei-E. Lako, în ActaM P, III, HJ/D, µ. 129-I:rn.
11 K. Hodor, TJobolm z:armeyye, Cluj, 183î; M. l'elri, Szilagy varmcgye .mo11n:;râ fiâ i!!, Budapest, 1D02. II I.
1" K. Hodor. Doboka ... , p. 527.
·
ti Documente pril'ind istoria României, seria C, Ti·ansilvania, I, p. 180.
1 1 M. Petr,i, op. i-it., p. 334.
1s K. Hodor, op. cit., µ. 526.
rn Documc11tc pril'ind istoria Uomânie;, l'<!U('U[ XIV C, Transi/i'ania, vol.
lJOl-1:120, Bucurc~ti, 195:1, p. 180.
1' C. Suciu, loc. ci'..
1q M. l'etri, op. cit„ p. 3:J-l.
1" C. Suciu. op. cit. p. 83.
20
Arh. Stat. Sălaj: până la î august Jn4 7 toate documentele. oficiale şi presa.
21 Conform deciziei M. I. d·in li iulie Hl.J.7 -. ,:Bulei.inul Oficial" al judeţului
Săbj/7 augu.~t IB4î. p. :J.
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Petri Mor, această denumire de Egregy provine de la râul cu acelaşi nume, pentru că pe malul lui creşteau foarte mulţi frasini (în ungureşte „eger"22 •
Mai este necesară şi o foarte scurtă trecere în revistă a stăpânilor domen:ului Românaşi şi respectiv, a unor evenimente din istoria satului, în epocă. La
13 august 1395, patriarhul Antonie al Constantinopolului, a dat voievozilor clin
Maramureş, Dragii şi Dale (Dragoş şi Baliţă), dreptul de stavropighie (patronaj)
peste Chioar, Unguraş, Părţile Sălăjene, Satu Mare şi Bihor. In documentul emis,
Magyar Egreg ocupă un loc important (mai ales din punct de vedere al ortodoxiei}!3. La 1440 este atest::it proprietar Valentin de Dăbâca. El a vândut lui Ştci:m
Jacski de Coşeiu, partea sa de moştenire din moaşia Românaşi. în 1460, Ioan <le
Dăbâca (Dobokai Jano5) i-a dat zălog lui Kusalyi Jakabfy Gyorgy, unele mqii.
printre care şi cea din Magyar Egregy2 4• ln 1467, Miklos de Dăbâca a dăruit moşia Românaşi regelui Ungarilei, Matei Corvin,, care la rândul lui a donat-o familiei Mindszenthy~>. In fine, partea care a mai rămas din moşia Românaşi in posesie familiei de Dăbilca, a intrat în stăpânirea voievozilor Ardealului.
In anul 1507 moşia Românaşi se găsea în proprietatea mai multor nobili,
care au vândut-a împreună cu un sfert din vamă. lui Zombory Peter. In ;:nul
1572 domeniul era in stăpânirea nobilului Ioan Dragfy din Beltiug. Peste trei ani
(1575) Ştefan Bathory, principele Transilvaniei, l-a deposedat pe Carol Dragfy de
moşia de la Unguraş pentru necredinţă (respectiv, trădare), şi i-a donat-o lui Ladislau Zombory. In anul 1602 generalul G. Basta a luat moşia de la Zombory
Farkas şi a donat-o căpitanului Trogriu Lady Siomnak, provenit din Ungaria de
dincolo de Tisa. Nu se ştiu motivele care l-au deterntjnat pe G. Basta să faeă
acest gest. S-ar putea ascunde in spatele actului, fie simpatia acestui nobil pentru
Ştefan Bathory, fie. poate, chiar pentru Mihai Viteazul. Prin anul 1837, printre
proprietarii ma!!iilor Egreegy sunt amintiţi nobilii Bethleen şi Kendeffy"u (;"tcl~tia
din unnă erau de origine românească, trăgându-se din boierii Cândea, din ţinutul
Hunedoarei).
Documentele pe care le-am menţionat până acum, nu amintesc însă de cl'i
care lucrau aceste întinse moşii, de iobagii români din satul Magyair-Egregy ~i
din celelalte sate din jur. Iată insă ce am putut afla din tradiţia orală: satul nu
a existat la început pe locul unde se află astăzi, ci în partea de hotar numită
„Valea Seacă". Locuirea în această zonă este dovedită şi de existenţa acolo a
unui alt toponim „Fântâna satului". Sătenii mai re\in şi faptul că satul vechi ~e
găsea pe locul numit „Curmătură"2 7 • Sunt greu de precizat acum cauzele care au
determinat mutarea satului pe locul de astăzi. S-ar putea ca mutarea să S€ 1i
datorat terenului, mlăştinos fn locul vechi. S-ar putea ca mutarea să se fi datorat necesităţilor de a fi mai aproape de drumul principal. Şi totuşi s-au mut;1t
intr-un loc, în care pe atunci :o;e afla o pădure bătrână şi deasă.
Tratdiţia menţionează faptul că prin anii 1550 ~atul ar fi avut 5.000 locuit<;ri
dar, în urma unui incendiu, care a mistuit toate casele - acoperite cu stuf -locuitorii plecând care încotro, satul a rămas cu câteva sute de oameni. Evident.
cifra e mult exagerată, dar, se prea poate ca satul să fi fost, într-adevăr, inten~
populat, şi numai în urma acţiunii unor factori externi (războaie, invazii. boL\,
precum ~i în urma fugii iobagil<ir de pe moşie, populaţia să se fi micşorat.
Câteva fapte îngrozitoare, reţinute de istoruci veritabili~ 8 , ne expun aspec:e
lugubre, pe care şi tradiţia l~a reţinut. Tradiţia vorbeşte, nebulos de tot, de o
invaziune a unui neam păgân care, cu fier şi foc. a nimicit totul în cale. Mai
mult ca probabil, această acţiune vizează pe tătari. Aceştia au nimicit cctoi1-E·a
romană şi biserica de mai târziu şi alte edificii ce au găzduit odinioară capete
încoronate. In anul 1914 când s-a săpat temelia noii biserici, la 3,5 m s-a p,{1~it
o adevărată hecatt>mbă, oseminte umane, inr,ropate sub dărâmături 'ele zid. i;T
M. Petri, op. cit., p. 334.
I. Ghiuruţan, op. cit„ p. 5.
<4 M. Petri, op. cit., p. 337.
2s C. Suciu, op. dt.; M. Petri, op. dt„ p. 337.
2a M. Petri, op. cit., p. 337-338: C. Suciu, op. cit., p.
i? I. Ghiuruţan, op. cit.: M. Petri, op. cit., p. 337.
1!11 K. H-OC\or. op. cit., p. 528: M. Petri, op. cit., p. 334: I. Ghiurn\.;m, cp. ';:.,
22
2:1

p. 8.
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.mai JOS, o piatră mare cu o încrestătură de cruce, care nu putea fi altceva decât
piatra de temelie a vechii biserici. Provenienţa acestei hecatombe, nu o putem
înţelege altfel, decât numai aşa că, năvălitorii, nimicind tot ce au aflat în cale,
au tăbărât şi asupra bisericii unde s-au refugiat creştinii şi dărâmând biserica,
acolo i-au îngropat. Numai a.şa se poate explica creşterea lentă sau chiar descreş
terea populaţiei.
Prin sat au trecut o serie de oameni ianportanţi. In anul 1310 a trecut re~eie Ungariei Carol Robert, apoi pe la 1551 armatele imperiale conduse de Losontzy, Bathory, Nadasi şi Casta!do. când regina Isabela a fost alungată din Transilvania. Tradiţia populară vorbeşte de trecerea pe aici a armatelor lui Mihai
V~tcazul (1600), iar apoi Francisc Hakoczi cu armatele sale în timpul răscoalei din
lî05-lîlP'.

Mai sunt câteva date generale privind situaţia ţărănimii până în secolul al
XVIII-lea, care privesc în mod expres şi pe ţăranii din Magyar Egregy. La începutul secolului al XVIII-lea, în afara dărilor individuale, se mai plătea şi o dare
comună a satului numită „cişla". De pildă satul Sâncrai, plătea 40 florini anual;
satul Sânmihai plătea 80 de florini. In anul 15fl~l târgul Huedin plătea 50 de florini. La 1721 salul Româna.şi plătea 188 de florini renani şi 30 de dinari"°.
Pe la 150fi, iobagul român Ioan Cneazul - deci un cneaz iobăgit - a fugit
de pe moşia contelui Wass pe mo~ia regală de la Săcălaia în comitatul Dăbâca.
Tradiţia populară păstrează amintirea în satul Agrij (la 7 km de Românaşi)
a locului numit „Acăstău" (Spânzurătoare). Se spune că după răscoala lui Gh.
Doja în acel loc au fost spânzuraţi 60 de ţărani 31 •

I.3.

Situaţia satului Românaşi în
revoluţia din anii 1848-1849

secolul al XVIIJ-lea

şi

până

la

Prima şi cea mai importantă problemă care se pune pentru această
este, după părerea noastră, problema demografică. · In anul
1733 - după conscripţia lui Inochentie Micu-Klein - localitatea avea
70 de familii, cu un total de 300 de suflete. In anul 1750 - după conscripţia episcopului Petru P. Aron satul numc'"tra 458 de suflete 12 . La
1760 avea 107 familii, respectiv 535 suflete 11 . !n anii 1787-1788 erau
73 casc, 95 familii şi peste 530 suflete14 . O analiz<'i recentă detaliază datele de mai sus, în perioada răscoalei lui Horea, şi oferă următoarele
dale: 75 case, 95 familii, 535 suflete, 20 plecaţi, 8 veniţi, 523 prezenţi;
dintre aceştia, 280 bărbaţi, dintre care 104 căsătoriţi, 176 necăsătoriţi,
255 femei. Copii până la 17 ani, 82. Din punct de vedere social erau 7
nobili, 2 orăşeni, 2 preoţi, 46 ţărani, 51 moştenitori ţărani şi orăşeni, 53
jeleri, 37 alţii. Nu au fost completate rnbricile „funcţionari'' şi „militari
lăsaţi la vatră".
Dup;1 K. Rodor, preoţii români nu se puteau împărtăşi de nici un
beneficiu, nu puteau fi ridicaţi la privik•giul de nobili (în accepţiunea
de oameni liberi) şi nu puteau fig-ura ca proprietari de drept a nici unui
perioadă

op. cit., p. 7.
Pascu, în SMIM, I, 195.1, p. 126; M. Petri, op. cit., p. 341.
Pascu, în SMlM, 5-6, 1955, p. 9fi.
'12 C. Suciu, loc. cit.
ai \ ' . Ciobanu, în ATTN, Hl25, 3. p. 64î.
'" C. Daicovieiu si alţii, f.~toria Tran.<ilt:anid. TI, i3ucure~ti, }9{;0. p. 152.
2!•

I.

Ghiuruţan,

:lJ Şt.
31 Şt.
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petec de pământ. Deci întreg pământul satului Magyar Egregy era în
mâna a şapte nobili care aveau 46 de iobagi şi 53 jeleri „ziuaşi", starea
cea mai decăzută a ţărănimii de aici. Procentul de iobagi în Transilvania era de 73,23% din totalul ţărănimii, iar în Românaşi numărul iobagilor şi jelerilor se ridica la un procent de 93,950;0 din totalul muncitorilor de pământ.
Satul Rom<înaşi era un punct important în această margine a Tr;msilvaniei. Avea staţie de poştă încă din 1722, era un punct de vamă aut
de important, înci"tt cu 200 de ;mi în urmă - documentele din 3 frbruarie 1551 - negustorii clujeni erau obligaţi să plăteascc.1 taxe vamale
pe moşia lui Nicolae Dobokay din Unguraş. Localitatea constituia unul
din centrele de alimentare a populaţiei meşteşugăreşti din Cluj 35 .
Biserica satului era un monument de artă. Construită, în tot cazul,
înainte de 1820, făcută în stilul vechilor biserici româneşti de lemn.
şi numai din secure, n-avea în toată construcţia nici măcar un cui (de
fier!). Pictura - executată în anul 1810 - de o deosebit<\ valoare artistică, era opera unui localnic Ioan Pop Zugravul - om fără nici c
şcoală, autodidact, înzestrat cu deosebit talent şi dragoste de artf1. Icoanele şi picturile sale au fost analizate de cunoscăfori exigenţi. El a m;ii
pictat şi bisericile din P[1uşa, Bălan, Gălpâia şi Apahida 36 .

I.4. Satul

Românaşi

în vâltoarea evenimentelor din anii 184[-

1850
ln anul 1848, proprietar :11 domeniului de 4000 iugăre era contele wa„s dE
Fiind partizan al lui L. Kossuth a plecat cu el peste graniţă. Revoluţia din
1848 a dediinţat iobăgia, iar sub urmaşii contelui, în anii 1853-1854, au fost împroprietăr:ţi ')i aici 70 de iobagi. Numărul acesta este luat din composesoratul urbarial unde existau îO de iu~uri (porţiuni proprietăţi) de pădure şi piişune. lol.>agii au primit câte 12 iugăre de pământ. Cele 70 de familii au primit şi vetre de
casă. Se poate spune astfel că după ştergerea iobăgiei cele îO de familii de ţă
rani din Ma.gyar Egregy stăpâneau 840 iugăre de pământ arabil şi fâneţe i:;i 70
iuşuri de pădure şi păşune:' 7 • De ceilnlţi locuitori ai satului, jelerii, care nu :111
primit pământ si au r{1mas in continuare dependenţi de nobili, nu avem ştiri ~j.le
ciale.
Sat cu o pc1pulaţie majoritar românească, formată din iobavi ~i jderi. pe p10şiile grofilor unguri, Ungurru,;ul a luat parte la revoluţia de la 1848 ati1t la marea
adunare de la Blaj, cât şi la frământările din jurul Jiboului. Subprefectul Balint
Elek şi Comitetul Apărării Naţionale MaR"hiare erau înspăimântaţi că la chemarea clopotelor s-au adunat la Jibou 10.000 de români, că alţi IO.OOO stau I.a depărtare de o poştă, iar ll.000 emu adunaţi la Agrij, gata să intervină. A ulorit{1ţile
maghiare ii acuzau pe români ele naţionalism 38 •
Ţaga.

•5

E. Wagner, în Adc1M/>, \:I, 1982. p. 197; S. Goldenberg, Clujul în .1'crnlul
Bucureşti, 1958, p. 152.
:is D. Lazăr, fn „Herwşterc•a", 25 februarie 1930, p. 4; I. Chiuruţan, op. cit„
p. 7. La începutul .-.ecolului al XIX-ka pe valea Someşului era foarte cuno~c11t
preotul Petru Roman din Homâna.'ii (această ştire am auzit-<> pe dala de 5 j.;muarie 1991 la emisiunea radio „Viaţa spi1·ituală~ la orele 12,00).
s; I. Ghiuruţan. op. dt„ p. î.
:;a S. Dragomir, Studii şi docum!'11tc' privind revoluţi.a rom.ânilol' din Trml.\ilvania .în anii1848-Hl49, 111, Clllj, H>46, p. 119~120; V, p. 171.
al XV II-lea,
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In anul 1848 vicarul greco-catolic al Sălajului Al. Şterca-Suluţiu, aducea ~a
cunoştinţa autorităţilor că „românii din Sălaj" se plâng că domnii din sat ii
silesc să facă slujba, cu toate că iobăgia s-a şters ... Le iau bieţilor români pă
mântul şi nici nu mai pot fi alegători" 39 •

II. DATE DIN ISTORIA SATULUI ROMANAŞI lNTRE 1850-1918
Toate evenimentele pe care le-a trăit românimea din Transilvania
de la 1848, dar mai ales cele din timpul dualismului
austro-ungar, s-au reflectat din plin şi în viaţa românilor din Românaşi.
Eu mă voi opri nwnai asupra datelor care privesc direct satul.
după revoluţia

II.I. Probleme social-politice
Deşi, a.şa cum spuneam mai sus, 1n anii 11853-1854 a avut loc o împroprietărire a ţăranilor şi eliberarea jelerilor, aceasta nu a insemnat o rezolvare a ~i
tuaţiei ţărănimii. Mulţi au ingroşat rândurile argaţilor, a semiproletarilor, a proletarilor, mulţi au plecat spre oraşe sau au emigrat spre Ţările Române sau în
alte ţări. La 1896, deci la nici 50 de ani de la ştergerea iobăgiei, nu mai exiistau
în tot satul decât două loturi întregi de 12 iugăre, din cele 70 iniţiale. Una din
aceste sesii era a Bisericii. Dintre cele 840 de iugăre de pământ arabil şi ffmC'I.<'
pe ea.re-I avuseseră ţăranii după 1848, în 1896 nu mai aveau decât 400 de iugare.
iar d.P.n pădure numai 395 iugăre. Este cât se poate de interesant tabelul de mai

jos:

nr. de
fa.m.ilii

I

I

nr. de iugăr în
proprietate
3,640

s
196

I

% de

locuitori
proprietari

192

0,49
2,95

591

!-16,56

I
I
I

<>!.
,o de pământ Nti\p{1nit

82,08
4,32
13,60

Acelaşi autor arut.ă, 'după cum am văzut mai sus, când posesia ţăranilor
(indusiv a celor 6 „chiaburi" care aveau între 12--60 iugăre) erau 400 iugărţ> pfimânt arabil ~i fâneţe. Deci 202 familii de ţărani posedau suprafaţa de 400 j~1găre. Socotind mărimea la 4 membri, constatăm că 808 suflete trăiau din suipr;ifaţa de 400 iugăre, adică fiecărui „suflet'" ii reveneau 0,495 iugăre de pămîmt
arabil şi fâneţe.
Şi după ce face acest cakul. autorul citat, trage concluzia: „hotărând "'upra
aceo;t.ei situaţii ne putem usor explica din ce motiv nu ernu capabili .~trămnsii
noştri să producă lucrări mari ::;i monumentale ... Lipsa de pământ pt> cei mai
mulţi locuitori ai comunei i-a izgonit în străini, pentru căutarea celor necesare
pentru traik'"· Autorul materialului mai sus citat era alarmat şi de fapt.ul d't românii emigrând se depărtau ~i de Biserica neamului.
i.:xistă un adevărat folclor, ca.re ~ire o bază rPală, în legătură cu proprietarii
~i administratorii moşiei. Prin 1848 proprietar era contele Wa.'>-~. După ce a ·;ilecat odată cu I.. Kossuth în pribegie. ar fi urmat un moşier .Herman Karoly. Dupfl
el ar fi fo~t proprietar (iudenus Hi>nric, care avea ;J,212 iugăre de pfimânt (din.tre

, "" Arh.- Stat. S;'.lla j. Fond Prefectura. dosar
dintr-un dcx;ument din anul l!J22}.
4U

l.

Ghiuruţan,

HJ20---rnJO,

Lee. cit.
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care 1694 iugăre de pădure). Bătrânii îşi amintesc că „hamurile cailor cu care-şi
plimba copii aveau verigile de aur". A dus o viaţă de huzur, s-a înglodat în datorii şi moşia a fost ipotecată băncii din Zagreb 4 ,, filială a unei alte bănci din
Budapesta.
Ca administrator al moşiei a fost trimis, din partea băncii, după cum î$i
amin,teşte ţăranul Todoran Ioan, argat pe moşia aceasta, de prin 1910 până în
1944, Zargonok, un om „tare turbat". După el a urmat ca administrator Por
Mihaly, avocat al băncii. Acestea se întâmplau cam prin 1915. Pentru că acest Por
a devenit în foarte scurt timp din administrator al moşiei, proprietarul ei.
Sărăcirea continuă a ţăranilor din Unguraş reiese în mod pregnant chiar din
datele statistice publicate de oficialităţile maghiare (1897-1898).

Go~podării

iugăre

O'

în

arabil

(0

gr<ldină

total

I
I

din
total

O/
/O

% fâneţe,

n,

păşuni,

,O

pădure

I
i
I

i

111oşier

108

:i,21:1
54:1

ţărani

85.15
14,15

545
285

'

I
I

clin
tu tal

II

I

i

65.15
:14,85

249
249

50
50

I

'

-

Vite pe

I moşier
108 ţărani

g"spodării

I bovine

II

88
187

O/

10

:12.9
68

I cabaline

o'

I

10
28

,-o

26.4
n,c;

I

porci

152
95

O'

I

JO

I

61,55
:ni.4H

I
Fără îndoială, ·există unele inadvertenţe. Dacă '>ocotim gospodăda ca reprezentând o familie, nu ne putem explica cum în anul 1897 satul avea 10!1 familii, iar în 1900. 207 familii. Sărăcia acestor ţărani se vede din aceea că întregul
~at avea numai 52 de căruţe. 171 oi şi capre, din cele I2:J de case, !JO erau acop21·ite cu ~tuf !li paie şi, doar Hi erau con~truite clin piatră ~i cărămidă"'·
Un a<;pect anume al întregii perioade era acela al calităţii ele „biriş" a foarte
multora dintre ţărani. Cred că termenul are multe asemănări cu acela ele arg:H. om cu pământ puţin sau chiar fără pământ, de multe ori chiar şi fără. cas{t,
nevc>it, pentru a putea trăi, să se angajezP cu luna. dar de cele mai multe ori
cu anul, Ia moşie. In general, erau plătiţi în natur<'1. tn privinţa vieţii lor iată
câteva amintiri' ale locuitorilor: „Am intrat eu, biri~. HHO. De atunci şi până în
l!M5 n-am ştiut ce e aia sărbătoare. Era la curte un clopot care bătea la patru
d·lmineaţa. Cum îl auzeam, săream din pat şi fugeam la muncă. l\tai târziu era
o toacă de lemn. Apăi le ştiu. că mi-au bătut şi mie. De mâncat am mâncat mă
lai copt si zeamă de varză~. Bătrânul Meharosz Ion (Hoşu) îşi aminteşte că era
un clopot ca la biserică şi era „musai" să fii acolo când bătPa. altminteri îţi
„trăgea'· din bani. Din lntreg satul doar 5--H oameni nu erau hiri~i la boieri"·
11 A Magyar Korona Orsz;igainak M1·:::oya.?ciawigi.-tatislikâja, 1893, Budapest,
ll, p. 584-585, I, p. 506-507.
•2 Ibidem.
"' Magyar Statistil<ai KM'./f.'m<'riyck, I, p. 326-327: vol. 4G: Ma:;ynr Kornna ..... I, p. 50fi-1l09.
" D. Stoica - l. P. Lazăr. Schiţa mo11011raficcl a Sălaju/lli, Şimleu! Silvaniei, 1908, p. 323 (mărturiile ţăranilor din •at, învăţătoarea C:hiuru\:an IrinA. ţă

ranii Todoran Ioan, Mei~.aro.~ Ion (R0-')U), Seiche Va.~i!e şi altii se regăse.<;-c în voluinul documentar de anchete şi memorii d.e C(lre am amintit m".i lnaintc.
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Fără îndoială nemulţumirile ţăranilor
tură naţională. Nici unul din moşierii care

căpătau în situaţia dată şi o coloras-au perindat la stăpânirea moşiei n-a
fost român, iar din cei 6 proprietari cu peste 12 iugăre, unul sau doi erau români, restul erau unguri sau evrei.
In anul 1908 satul avea 700 de locuitori, adică în jur de 200 familii. Dintr-o
altă statistică aflăm că în anul 1908 in sat erau 78 de proprietari, 5 alegători şi
89 neştiutori de carte45.
:Interesante sunt şi ,datele privind plata birişilor: pe lună - 5 zloţi ~i un
car de lemne. Pentru un an acestora li se mai adăugau o pereche de bocunci,
dreptul de a păşuna o vacă pe imaşul boierului, iar dacă nu avea vacă primea
zilnic 1 1 de lapte, 3/4 iugăre de porumb de semănat, iar cei care nu aveau casă
stăteau la boier••.
Ca elemente de comparaţie pot fi folosite următoarele date: in 1908 preţul
unui iugăr de pământ era de 500 de coroane, adică 250 zloţi, iar o vacă cost.a
între 40-50 zloţi.
Revenind la cifrele privind populaţia, care apar în statisticile foartc> ~obre
ale epocii, reiese că în medie, pe an, intre anii 1900 şi 1920, au avut loc in sat
11 naşteri şi două decese la copii sub un an. Din 6 morţi, în medie pe an, 4 c-rau
copii sub 7 ani. Din aceşti şase morţi, doar unul cunoştea tratament medical. Distanţa până la medicul de circumscripţie era de 14,5 km, iar până la c·ea mai
apropiată farmacie era de 17,7 km 17 •

II.2.

Şcoala

in timpul

stăpânirii

maghiare

Despre şcoala românească din Româna-şi avem dete din 1851, C'ând e amintit ca învăţător Ioan Georgea. lnvăţătorul primea 40 de florini pe an de Ia parmtii copiilor, dar nu se putea trăi din ei, fapt pentru care i s-au mai dat incă JO
florini". ln 1857 aflăm ca învăţător la Unguraş pe Ioan Holhoş, iar in 1866 director era protopopul V. Ghiuruţan• 8 . Şcoala de pe lângă biserică ducea o exhtenţă mai mult decât modestă: fără clădiire proprie, fără mobilier, fără cadre didnctice, fără material :didactic, într-un sat de argaţi în care copilul era trimis de la
7--ll ani al „birişie" pentru a-şi câştiga o bucăţică de pâine.
Şcoala funcţiona numai in timpul iernii. .„Invăţam de dimineaţa şi p-.na
seara, de către Crăciun şi până când se ieşea Ia arat. Făceam câte 10 ceasuri pe
zi. Făceam multă religie şi limbă maghiară ... N-aveam cărţi. O tăbliţă de piatră
şi creion de piatră. Mergeam la şcoală îmbrăcaţi mai rău decât ţiganii. Aveam o
cămaşă scurtă cum se purta atunci şi opinci din piele de porc in care in1ra apa
şi zăpada. Şi pentru şcoala aceasta părinţii îi plăteau dascălului bucate~, hi aminteau cei mai în vârstă.
ln condiţiile acestea, foarte puţini copii venau la scoală. La 11 noiembrie
1883 de la Episcopia din Sibiu au venit noi instrucţiuni către şcoala d:in Unguras
să mărească procentajul frecvenţei, prin orice mijloace. ln fiecare siirnbătă, c;id·rul didactic trebuia să întocmească o listă cu copii absenţi şi ~ă ~ntervină la
organele administrative pentru pedepsirea părinţilor care nu-şi t!"imiteau cCJpiii
la şcoală·' 1'.
Invăţătorii erau, în general, oam1mi cu slabă pre:;ătirc intelectuală. .,Preda
cel ce ştia să citească. Nu erau, fireşte, manuale, metode. . . Era ca să zic aşa,
stadiul empiric al învăţământului ... Şcoală de stat era doar la Vaşcapău (Poarta
Sălajului) unde se preda în ungureşte. Aici, întotdeauna s-a predat în româneşteM50.

•5

Lazăr,

Magyar Statistilcai KozleTrk!nyek, vol. a9, p. !174-765; D. S1-0ica -

op. cit„ p. 322.
D. Stoica - I. P.

Lazăr, op. cit.; p. :J~3.
" Magyar Statistilcai Kăzlemenyek, voi. 39, p. 1;74-675; vol. 46.
4
j
I. Ghiuruţan, op. cit .. p. t>.

•J

•9

5~

Arhiva Bisericii din
Ibidem, dosar 1908.

Homănaşi,

dosar 188:J.
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Programul de învăţământ era de 39 de ore dintre care: religia 4 ore,
Jimba maternă - 6 ore, limba magbiară - 8 orest. De aici se vede marea imPortanţă acordată limbii maghiare şi religiei. Religia juca un rol important în
viata satului. „Făceam multă religie şi limbă maghiară. Religia era atunci la loc
de cinste. La sărbători toată lumea mergea la biserică, iar cei care lucrau în
timpul slujbei erau amendaţi şi-i „cârâia" popa că strică legea". Un fapt conclu<il'nt: la 25 mai 1908, în ziua .,Duminecii tuturor sfinţilor", trei ţărani Ioan Ghiuruţan, Maria Jimborean şi Vasile Nesetan au ieşit la lucrul câmpului. Pentru ace~t
„p<kat" au fost amendaţi cu câte o coroană5 2 .
Frecvenţa foarte ~labă a copiilor la şcoală se datora, după cum am mai spus,
sărăciei oamenilor, de21interesului faţă de şcoală al celor numiţi a fi învăţători.
Nu e de mirare faptul că una din cele trei crâşme din sat era aşezată în faţa
şc;o.lii, iar învăţătorii, mai vechi erau clienţii permanenţi ai ei. Dintre aceştia Hod_iş Va~ilică, învăţător prin anii 1890-190,l, îşi petrecea timpul mai mult la birt
decât la şcoală. Plata învăţătorilor era insuficiPntă. Aflăm că în 1907 învăţătorul
nu primea nici măcar cele 800 de coroane (pe an), iar problema acută a rrmririi
salariului era imposibil de rezolvats".
In anul HJ07 erau obligaţi să frecventeze şcoala 3.1 băieţi şi 35 fete, deci ()5
coi.iii. Veneau la şcoală 30 băieţi şi 19 fete, deci 4B 5'. fn procente, frecvenţa era
54''/o la fete, iar în general 76 ~-~.
In anul 1900 satul avea 666 de locuitori, dintre care, peste fi ani, fi53. Din
ace.~tia ştiau carte doar 66 locuitori. In procente·· (împreună cu elevii de şcoală),
nici 120/0 din locuitori nu stiau carte55, In anul 1908 erau în sat 700 de locuitori.
Din aceştia ştiau carte doa~ 89 (în acea<>tă cifră sunt cuprinşi şi cei 55 de elevi ai
şcolii). Cu alte cuvinte, doar 34 de persoane trecute de vârsta şcolară, şt.iau
cart&U.
Redăm mai jos într-un tabel, situaţia şcolară în anul l!Jl(i:
Clase

I

Inserişi

I

I

Au frecventat

47
17
15

I
II

III
IY

şcoala

I

I

27
15

V

3
:\

VI

5

8
I
I
2

90

56

-

% frecvenţă
57.4

I

88.2

53,:\
33,:1
3:J,3
40
62,:l

Menţionăm, este vorba numai de ce1 111~cn~1. Dar cifra celor neinscri_ş( nu
e~te cunoscută.

Se impun, pe baza tabelului, dou{1 concluzii:

.

şi decădeau ajJoi
cunoştinţe acumulate în

a. majoritatea elevilor nu terminau mai mult de 2-J clase

în situaţia de analfabeti (având în vedere prea pu\inele
câteva luni de învăţătură).
b. practic, era impo.sibil pentru vreunul din cei doi
plece „mai departe".

absolvenţi

a G clase

să

s1 ibidem; dosar 1907. ·
S'.!

Ibidem, dosar 1908.

"'

Homiţan

~colilor

1908.

5·1

din jud.

Augustin, Monoyrafia
Sălaj in Arh. Stat.

şcoli-i din Un9111·aş;
Sălaj;

dosarul cu monogr:afiile
Arhiva Bisericii din Homâna.')i, diisar

Şt. l\Iândruţ,

în ActaMP, II,. HJ78, p .. 361; învăţător.ul greco-ortodox din UnAugustin a fost nevoH să ceară ajutor de la stat pentru continuarea activităţii şcolii. In această situaţie, şcoala, din C<mfesională, a devenit !!coală
de stat şi a fost nevoită ·să se supună unui jntens proces de maghiarizare; Arhiva
Bhericii din Homânaş, dosar 1908.
51 Magyar Statistikai Kl>z/eniciwek, I,. Hl02, P- J2fi-J27.
s; Calculat după D. Stoica - I. P. Lazăr, op. cil., p. :l22.
guraş, Homiţan
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ln anul 1917 situaţia învăţământului a fost
cauzate de război).
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(având în vedere

şi

greutăţile
I

Vârsta

Înscrişi

I

băieţi

G-12 ani

fete
13-15

băieţi

fete
hăieţi

Total:

fete
Total

înscrişi

:

52
71
:H
28

I

Att frecventat

I

I

:ls

67,3
28,1
32.2
17,8

20
10
5

8:{
99

9~::i

18'.!

70

% la frecvenţă

5,-i2
25,2

45

I

38,4(58)

Amintim din acelaşi izvor că din 24 comune aµarţinătoare protopopistului
numai doi copii erau înscrişi la şcoli mooii. ln nici un caz copiii
re,pectivi nu erau ai „birişilor•·. Deducem din cifrele de mai sus că frecvenţa era
foarte slabă mai al<ts la cla~ele superioare şi era dezastruoasă la fete (dealtfel,
femeile constituiau, după observaţiile mele, mai mult de 75-800/o din totalul analfabeţilor din sal).
înapoierea culturală a ţăranilor din Homânaşi nu avea la bază incapacitatea
intelectual{1 sau dezinterpsul pentru cultură al românilor. Amintesc că la examenele de fine de an, 191(), din 5G elevi câţi au frecventat şcoala, au rămas repetenţi doar G !oii s-au luat 17 calificative de „amânat" şi „distincţia" 59 • Exµlicaţia
acestei stări de lucruri o găsim în datele statistice oficiale. Veniturile şi cheltuielile satului Unguraş pe exerciţiul financiar 1!)08 arăta astfel: venituri 1()82 coroane: total cheltuieli 1682 coroane; cheltuieli pentru sănătat:! publică 178 co•
roane; cheltuieli pentru asistenţă socială IO coroane; cheltuieli pentru învăţământ
12 coroane6 o. Asuprirea culturală a ţăranilor din Românaşi era numai unul din
aspectele asupririi românilor. Căci şcoala din Unguraş nu era întreţinută ele stat,
ci ele ţărani şi fusese „ridicată" mulţumită jertfei aduse de popor6 1•
Dezavantajaţi în ~coală prin lipsa oricărui sprijin din partea autorităţilor,
prin opreliştile de tot felul care stăteau în calea copiilor de români săraci care
ar fi vrut să înveţe mai departe, copiii ţăranilor (băieţii) îndurau şi o altă asuprire fizică şi morală - armata. Bătăile, desconsiderarea naţiunii şi limbii române, înjosirea tinerilor români, făceau parte integrantă din politica naţională a
imperiului austro-ungar. In armată, un ofiţer român era co cioară albă.
A început apoi primul război mondial. Satele s-a golit de tineret. Vetrele
au rămas pustii, iar femeile şi copiii, muritori de foame.
GHEORGHE DUMITHAŞCU
Unguraşului

Hti\.GMENTS DE L'IIISTOIRE DU VILLAGE IWMANAŞI JUSQU'A LA
FORMATION DE LA GRANDE UOUMAINE
(Resume)

Heµosant sur de nombreuses informations provenues de differents ouvrages
de s:pecialite, des archives et de la tradition orale, l'auteur presente en fait une
micromonographie du village Românaşi (Departement de Sălaj). L'accent prinn Arhiva Bisericii din Românaş, dosar 1916.
ss Ibidem, dosar 1917.
s~ Ibidem, dosar 1916.
t;u Magyar Statistikai Kozlemenyek, voi. 39, p. 674-675.
61 Romiţan Aug., op. cit., Arhiva Bi.sericii din Românaşi, dosar 1916.
23 -

Acl<t Mvooi Poroliu,.,.~i•, voi. XX, 1996
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cipal de l'ouvrage est mis sur l'epoque delimitee par la Revolution de 1818 et la
Grande Union de 1918, ce qui represente egalement la partie majeure de son
economie.
L'auteur passe en revue l'histoire entiere du village. Apres avoir presente
sommairement la position du village, le climat, le relief, les richesses de la terre,
il passe aux etapes principales de l'histoire du village: a. l'epoque ancienne, represente surtout par le camp romain et son habitat civile; b. l'ancien etablissement roumain avec tous ses noms enregistres dans Ies documents; c. ln 'situation du village â l'epoque des „lumieres" (du XVIII-eme siecle jusqu'a la Revolution de 1848).
Comme je l'ai dejâ dit d-dessus, la plus large partie est consacree a l'histoire moderne du village se limitant â deux problemes importants: a. le probleme
de la propriete fonciere et de son evolution, y compris toutes les consequences
sociales; b. les problemes de l'epoque de l'Empire autrichien et austro-hongrois.
La conclusion qui resort de ce texte est valable pour tous Ies villages roumains de Transylvanie: un village purement roumain, avec de bonnes conditions
de relief et de climat, mais dont la propriete appartenait en totaliite aux etranger~.
ce qui n'a provoque que de la pauvrete et du sous-developpement µour Ies habitants majoritaires; Ies formes de lutte contre cette situation etaient bien reduite~.
dont l'ecole etait la plus importante; mais, meme celle-ci a lentement avance rt
sans avoir des consequences .immediates a cause des raisons C'i-ctessus. A µeine
sont-elles apparues dans l'epoque de la liberation nationale.
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REUNIUNEA FEMEILOR DIN BAIA MARE ŞI JUR - O PAGINA
LUMINOASA DIN TRECUTUL LUPTEI PENTRU EMANCIPARE
SOCIAL-ECONOMICA ŞI CULTURALA 'A ORAŞULUI
BAIA MARE ŞI A lMPREJURIMILOR SALE

Mişcarea

pentru emanciparea femeii are, in patria noastră, o traveche. Ea îşi are începuturile încă în programul revoluţionar al
mtşcării paşoptiste. Dar cel mai însemnat rezultat al începuturilor organizate ale acestei mişcări îl constituie înfiinţarea în martie 1850 la Braşov a primei asociaţii a femeilor din ţara noastră sub numele „Reuniunea femeilor române". Iniţiativa a avut un mare răsunet naţional, soldându-se cu ()(["ganizairea de reuniuni, comitete sau societăţi a.le femeilor, in mai multe colţuri ale patriei, precum Sibiu, Blaj, Arad etc. 1 .
Trebuie să subliniem, pe de altă parte, că Unirea din 1918 a deschis o eră nouă pe tărâmul luptei pentru emanciparea social-economică
a ţării, la care aderaseră şi reuniunile femeilor, mai cu seam[1 în Tranf:ilvania, unde ea se resimţea şi mai acut, fiind abia eliberată de robia
diţie

CJ.u,~tro-ungară.

în fruntea acestc'i băt.'ilii pentru resuscitarea vieţili naţi,male. 1;ub toate aspectele sale, s-au situat luptători încercaţi, adevărata pilde de patrfoti.s.m, spirit
de. ~rifidu, care nu au precupeţit nimic pentru triumful cauzei ma.~or. Pentru
meleagurile maramureşene, in r.aleria a;cestor luptători, a înscris merite incontl?'Stabile Marta Iepure născută Fabian.
·Marta Iepure a văzut lumina zilei, în „frun~a comună Bârsana", cum îi
plăcea să o denumească, Ja 15
martie 18732 . Tatăl eL a f05t en.tuziastul învăţător
Nicolaie Fabian, care timp de patru decenii (1865-1899) a stat in slujba educaţiei
pentru neam şi ţară, având u.-;;a larg deschisă pentru toţi cei dornici de a culeg~
ele la el invfiţălrură 3 . Marna ei, rămasă orfană de mică, a fost crescut.-\ in cas.1.
>-acrilor lui Vasile Lucaciu. Primi~ ei dascăli i-au fost părinţii. Aşa cum e-.i. ins;i~i
mărturisea, ,,de la ei am primit ca merinde pentru viaţă iubirea de neam, dragostea faţă de muncă, cinste şi omenie"4. Pentru viitoarea luptătoare pentru cau:r.a
celor mu1ţi de mai târziu au avut o mare înrâurire lecţiile tatălui ei ,,despre trecut.ul glorios al neamului, originea noastră la.tină despre voievozi~ legendari Draf<OŞ :Ji Bogdan, despre bardul latinităţii Vasile Alecsandri sau despre poeţii ffmrari .ai limbii române"s.
După absolvirea primelor dase primare, urmate în satul natal, Maria Iepure
~e î~ie la Şcoala civilă de fet.e din Sighet, unde
de:;i nu cunoştea limba maghiari, ajunge la finele anului premiainta şcoHi. Helllieşte apoi să treacă cu !>UC<·es examenul de admitere la Şcoala narmală din Bucl<1pesta. I ,a actele de concurs
a anexat şi r~mandarea şcolii sighetene, în care se menţiona: ,,A fost mândria
~colii noastre vreme de patru ani". A urmat apoi cursurile de pedagogie s.uperic.arA la Academia din Budapesta, secţia geografie-istorie-lingvistică, unde se disElena Dum'ireiinu. Personalitdţi feminine, Sibiu, 1975, p. 5.
Marta Iepure, Autobiografie, ms.
P. Lenglwl-I:umu, Doina, mândrei, pan Bărsana. {Schiţfi monografic[1), B;1ia
Mar-e, 1979. P. 73.
~ Marta, Iepure, op. cit.
1

<!
3

' Ibidem.
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ca o studentă sârguincioasă, dovedilnd încă din primii ani aptitudini pentru cercetare. Cu lucrarea „O excursie la minele de sare ale Coştiuiului" a reu!jit obţinerea celui mai mare premiu acordat vreodată unui student străin · de
către acea universitates.
'
Cariera didactică şi-a început-o la Beiuş, unde a funcţionat ca profesoară de
l:mbi străine şi istorie-geografie, la Institutul pavelian până în 1919, când este
transferată la Baia Mare, unde timp de 17 ani a funcţionat ca profesoară şi directoare. După pen<;ionare se mută la Cluj, unde se dedică pe mai departe actiYi tăţii culturale ~i ob~te!!iti până la 23 iunie 195:l când se stinge din viaţă în etate
ele 80 ani7.,
Animată de adânci sentimente patriotice, receptivă la nevoile precare cu care se confrunt.au masele în acea perioadă de după Unire, Maria Iepure dă dovadă d-e clarviziune asupra rolului pe care îl puteau
\ndeplini femeile în bătălia pentru emancipare socia'l-economi.că şi culturală. Drept consecinţă lVla.rta Iepure a grupat femeile din Baia Mare
într-o organizaţie care s-a numit „Reuniunea femeilor din Baia M'Jre
şi jur Regina Maria". Acest eveniment cu adânci rezonanţe pe planul
luptei pentru emancipare culturală şi social-economică a meleagurilor
băimărene a avut loc la 7 noiembrie 1920, cu ocazia adunării Astrei,
Despărţământul Baia Mare şi jw-8.
Acordul de primire a funcţiei de preşedintă a reuniunii, dat în f.aţa
ad unilrii, porneşte din aceleru;;i convingeri ale Martei Iepure, asupra nevoilor de a lupta din toată fiinţa pentru cauza celor mulţi. „Cum învă
\asem eu de mică de la scumpii mei părinţi ce înseamnă a te jertfi şi
a lupta pentru binele altora, am primit preabucuroasă această sarcină
plă-cută"~.

Discursul rostit de Marta Iepure cu prilejul inaugurării reuniuniJ
este un veritabil document moralizator, un mobilizator program de acţiuni care să răspundă pe de-a întregul nevoilor stringente ale momentului, pe care în acea vreme îl traversa întreaga ţară. „A şi pornit pe
!oate tercnele marea muncă de orgaPizaţie. Patria are lipsă de multe
braţe muncitoare.
Glasul ţării ne cheamă şi pe noi femeile, într-o
brazdă cu bărbaţii, să muncim, cu atât mai vârtos, cu cât sunt probleme
a căror rezolvare reclamă munca noastră a femeilor. Astfel de probleme
mnt instrucţia, ridicarea poporului de la sate şi ocro~irea văduvelor şi
C'rfanilor de război. Frumoase şi largi terene ni se deschid azi nouă femeilor române" 10 •
Cuvântul Martei Iepure la constituirea Reuniunii este cea mai bună
mărturie asupra convingerilor sal'e în privinţa necesităţii rezolvării unor
stringente probleme social-cu'lturale, cu care se confruntau acut masele,
\n acei ani de după unire. Pe un ton şi mai palpita.nit d1scută nevoia
acută de ajutorare a văduvelor şi orfanilor de război 11 • AJ.ătur.i de aju,; ll>idem.
7 Ibidem.
8 Anuarul Jleuniunii fC?Jti>ilor romdne „Re9ina Maria" din Baia Mare ş-i JUr
pe anii 1920-1922, publicat d~ Marta Iepure, Baia Mare, T·ipografia Dacia, 1922,
p. 7
fl //Jid<'m.
w Ibidem.
I.I

07J, eit., p. to.
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torarea văduvelor şi orfanilor de război, Marta Iepure susţine ajutorarea copiilor săraci. în acest scop propune 1a punctul 5 al procesului verbal nevoia colectării de haine, alime..'1te şi cărţi de şcoa1lă, care să se
distribuie la sărbătorile de iarnă în cadrul unor festivităţi1 2 •
In .acest v.ast program de emancipare a vieţii spirituale şi socialeconomice .a locuitorilor din Baia Mare şi jUT, Marta Iepure considera
oportună intensificai:~ _;!cţiunii de educaţie
patriotică a acestora. în
scopul atingerii ţelului propus, recomanda organizar.ea de „prelegeri
poporale din istoria românilor pentru lăţirea cunoştinţelor clin istorie şi
întărirea iubi.di de neam"t3.
Obiectiv·ele programului Reuniunii nu au rămas doar la nivelul
unor simple formalităţi şi promisiuni. Marta Iepure ca o veritabilă truditoare, atât pe plan social-economie, cât şi cultural, sprijinindu-se pc
aportul colaboratorilor, pe care a ştiut să şi-i aleagă, s-a avântat cu
toată abnegaţia în bătălia pentru realizarea lor. Din raportul de activi~ate, datând din 1922, aflăm că .cei doi ani scurşi de la înfiinţare au fost,
mai întâi, pe frontul muncii culturale, ani de rodnkă activitate. Aflăm
că în cadrul matinee.~or au fost ţinute conferinţe, s-au interpretat piese
de teatru, ori s-au interpretat bucăţi muzicale14 •
Documentele ne certifică permanentizarea activităţifor culturale ale
Reuniunii, ca urmare a strădaniilor Martei Iepure şi a colaboratorilor
ei, ceea ce a însemnat un impO'l"~ant câştig pe planul educaţiei patriotice
a cetăţenilor. Făcând un bilanţ al activităţii desfăşurate de Marta Iepure, unul dintre aceste documente ne informează: „a muncit în curs
de 16 ani pe toate terenele pentru promovarea culturii şi a binelui de
obşte, a aranjat serbări, serate, în cadrul cărora s-au prezerrtat dansuri,
piese de teatru, poeziile cele mai a<:omodate pentru d~teptarea şi întă
rirea dragostei de neam"tll.
In activitatea de propagandă culturală, Marta Iepure a acţionat ingenios. Pentru a spori valenţele inS~TUCtiv-educative ale acţiunilor intreprinse, graţie relaţiilor pe care le întreţine.a în rândul intelectualilor
rle frunte din ţara noastră, pentru atragerea unui public cât mai larg,
M.arta Iepure s-a ştiut sprijini pe aportu!l unor personalităţi de frunte
alE~ vremii. La invitaţia ei la Baia Mare au conferenţiat Nicolaie Dră
ganu, Virgil Bărbat, Vasile Bogrea de la Universitatea din Cluj 18 .
Evenirnente'le ocazionale au fost pentru membrii Reuniunii tot atâtea prilejuri de a organiza „festive cu program variat", la care erau
invitate să-şi dea concursul, uneori, şi formaţii din alte localităţi. Aflăm
că în 1922, în sa.la Teatrului din Baia Mare elevii Şcolii medii de fete
din Şimleul Silvanieti „au predat frumoasa piesă dramatică compusă de
d-na Dr. Aci:u „Ileana Cosânzeana". Piesa s-a bucurat de un succes fulminant. Presa vremii ne informează că a fost nevoie de repetarea spectacolului, actriţele „făcând bucurie autor.ului şi plăcere publicului, care
12

Op. cit, p. 19.

'" JbLdem.
14 Op. cit„ p. :ig._.'Jl)_
t> „Ştirea", Nr. 17, 14 mai, 1927.
io lllfe>rmaţii primite de la Elena Iepure, fifa:a Martei Iepure din Cluj-Na.-

poca
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atât pe autor, cât şi pe micile actriţe le-au întâmpinat cu bucurie, buchete de flori şi le-au ap1audat foarte viu" 17 • Din suita manifestărilor
ocazionale susţinute de Reuniune poate fi amintilt matineul organizat cu
prilejul adunării generale
clin 1926, alcătuit din poezii, „doine cum în
tume nu găseşti, care au distrat mult publicul" 18 • Cu prilejul împlinirii
a patru decenii de la dobândirea independenţei, a fost „aranjat" un
alt matineu, în cadrul căruia a conferenţiat Gheorghe Adamescu, personalitate cunoscută în filologia românească. La realizarea programului
artistic şi-au dat concursul fanfara minieră, Şcoala supraprimară, care
a prezentat dansuri populare, precum şi elevii Şcolii civile de fete şi
Grădiniţa de copii Nr. 1 11 '. O manifestare de ţinută a avut loc în luna
decembrie a anu1ui 1933, cu prilejul adunării generale, când Ioan Georgescu a oferit publicului ,,momente de delectare sufletească prin interesanta conferinţă pe care a prezentat-o~".
Sărbătorirea zilei eroilor a prilejuit Reuniunii organizarea unor manifestări culturale de amploare, care au constituit revelaţia publicului.
Ele îi prilejuiau Martei Iepure susţinerea unor conferinţe de înaltă vibraţie patriotică, caTe puneau în valoare talentul ei oratoric. În 1933 a
ţinut o astfel de cuvântare în care a spus prlntre a·ltele: „Graiul nostru
este prea slab, puterile noastre prea debile, ca să manifestăm aceste sentimente în mod demn unor eroi, care v-aţi jertfit pe altarul neamului
ce aţi avut mai scump şi mai drag viaţa şi sângele vostru. Scumpi eroi
ai neamului, voi puteţi dormi în pace. Bună luptă aţi luptat, datoria vi
o aţi împlinit. Memoria voastră în veci va fi binecuvântată şi sărbătorită
cât timp pe acest pământ, stropit cu sângele vostru, va bate o inimă de
român" 21 •
Cea mai bună dovadă a muncii cultural-artistice însufleţite, care
s-a statornicit în cadrul programului Reuniunii, imediat după înfi±niare,
a fost participarea la festivităţile dedicat€ împlinfrii' a unui secol 4.e la
Răscoala lui Tudor Vladimirescu, care a:u avut loc la Bucureşti, în 1921.
La aceste festivităţi; echipa de dansuri. a Reuniunii băimărene, bine pregătită, cu o costumaţie eleganta, având un repertoriu variat, care .. ~u
pritldea atât dansuri din Ţara Oaştiltii, cât şi din Chioar a cucerit pubiicul, fiind apreciată ca una dintre cele mai bune formaţii, de acest
gen dintre câte au participat2~.
·
· ·
· Bătălia pentru emanciparea culturală a popu:laţ.iei din Baia Mare,
târguşor de mineri rămas într-o cumplită înapoiere, a implicat oonju[!an::a forţelor într-un program complex, bine racordat la nevoile celor
1riulţi. Dintre iniţiativele finalizate în cadrul acestui· ·Program amintim
înfiinţarea unei biblioteci. lansată l.ncă în ·1922. De subliniat că bibJ.!.otecii îi sunt rezervate multiple rosturi. îriaintc de a fi un instrument' de
propagare a. culturii ;,în pătUrile cele mai de rând· ale popu1aţiei" 2:i.,' .se
11

Anuarul Jleuniunii femeilor .. „ p. JO.

IR ,.Ştirea",

Nr. 66, 18 aprilie, 1926.
I, nr. 17, 14 mai 1927.
~o „lnfrăţirea", I. nr. li, 15 decembrie, 1933, p. 1.
21 Anuarul Ueuniunii femeilor .. ., p. 31-32:
·
nJbhlem.
·
·
23 Ibidem, p. 47.
19 „Ştirea",
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sconta ca ea să slujească şi progresului tehnic0-ştiinţific, în care scop
iniţiatorii ei preconizau ca ea să fie înzestrat{1 şi cu un fond de carte
„pentru mineri" ori pentru „industriaşi". Se miza apoi pe bibliotecă ca
factor de educaţie patriotică. Prin ea se urmărea a se face cunoscute
,,frumuseţile limbii române". Se preconiza ca biblioteca să fie un mijloc care să ajute femeile „să-şi cunoască datorinţele lor de mame, soţii
şi gospodine"24.
Ca mijloc complex de propagandă, biblioteca era chemată să răs
pun<lă nevoilor spirituale ale celor mai diverse pături sociale. „Altă parte
a bibliotecii ar fi destinată pentru damele din clasele mai superioare,
care cunosc în parte frumuseţile limbei literare, dar ar dori să complecteze aceste cunoştinţe şi mai mult în limba statului" şi asta în condiţiile în care „multe femei din localitate n-au avut ocaziune să înveţe
comâneşte şi mai puţin să cunoască scrierile poeţilor şi prozatorilor noş
tri clasid"2.;_
Biblioteca era chemată să contribuie la emanciparea femeii, acesta
fiind un obiectiv primordial al Reuniunii care era pentru ea o oglindă
a progre.sului unui popor. „Dacă voim să ridicăm poporul, avem să
răbdăm, înainte de toate femeile, căci dânsele vor creşte fii iubitori de
patrie, de omenie, de muncă cinstită, cari vor încunjura cârciumile, vor
uri lenea, trândăvia, jaful, obişnuindu-se cu munca serioasă" 26 • Ideea
că progresu'! unui popor ar consta în emanciparea femeii ţine de concepţiile vremii, dar că ea trebuie educată pentru a putea deveni adevărată cetăţeancă, soţje şi mamă reprezintă o atitudine avansată.
Deşi începutul a fost defavorabil btbliotecii, datorită lipsei de local,
ea a devenit prezenţă activă în contextul programului Reuniunii. Acesta
a fost posibil, pe măsură ce fondu-! de carte a fost îmbogăţit şi în urma
apelului lansat în rândul colecţionarilor care au fost sensibilizaţi să
doneze „din opurile lm-" 27 • Treptat s-au găsit şi a1te modalităţi de rea~
lizare a unor fonduri pentru înzestraTea cu carte a bibliotecii, cum au
fost balurile şi tombolele. Presa vremii nu a ezitat să elogieze activitatea bibliotecii, cât şi a bibliotecarei Iuliana Câmpeanu, care a depus serioase strădanii pentru a răspândi cărţile în cele mai diverse pături ale
populaţiei băimărene29.

ln scopul

impulsionării activităţii

de culturalizaTe a

populaţiei băi

mărene, activitatea Martei Iepure a fost susţinută şi variată. În afara

numeroaselor conferinţe „din istoria neamului şi cu subiect variat" ori
cu „subiecte sociale" pe care le-a ţinut şi care s-au bucurat de mare
succes în rândul publicului, ea a condus şi delegaţiile de intelectuali
băimăreni la serbările din Bucureşti, „unde au convenit cu fraţi din
loate ţinuturile patriei pentru a se cimenta mult dorita unitate sufle24

Ibidem.

2:; Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
28 Ibidem, p.
20 ,,Ştirea„, I,

48.

Nr. 17, 14 mai 1927.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

PAMFIL

362

BILŢ!U

tească" 30 .

Ca activistă cu'lturală Marta Iepure a dat dovadă nu numai
multă iniţiativă„ dar şi de o bună orientare. Prin strădaniile sale,
acţiunile culturale s-au extins şi înafara oraşului. Sunt consemnate documentar deplasări repetate la Baia Sprie, unde „a aranjat festivităţi şi
ţinut disertaţii despre unele teme sociale şi cui.turale, care au fost viu
ascultate de populaţia indigenă a oraşului Baia Sprie(43 1 •
Emanciparea culturală a ţărănimii a fost unul dintre dezideratele
care reflectă concepţiile avansate, care au sta:t la baza programului
reuniunii. „E liipsă să ridicăm ţ.ărăni.rnea noastră la un anumit grad de
cultură ca să-şi cunoască datorinţele ce le are ca cetăţeancă, româncă,
de

ca mamă şi gospodină" 32 • 1n scopul realizării acestui deziderat, ReuniUIIlea a organizat programe cu bogate valenţe iI11Structiv-educative, în
care s-a pus accent pe educaţia patriotkă. Astfel de programe au cuprins conferinţe, piese de teatru, „a;oomodate pentru deşteptarea iubirii
de patrie", cântece şi dansuri populare. Programele au fost prezentate
în faţa locuitorilor din satele Mocira, Săsar, Cicârlău, Tăuţi Măgheruşi.
Reuşita programelor a fost asigurată de colaborarea strânsă cu şcolile
din aceste localităţi3l.
Ca urmare a politicii de deznaţionalizare dw;ă de imperiul austroungar, o bună parte a populaţiei băimărene era pe cale să-şi uite limba
maternă. Ace.st neajuns trebuia grabnic remediat. Spirit întreprinzător,
Marta Iepure a acţionat şi pe această linie, organizând şi conducând
ea însăşi un curs de limba română, deschis cu generozitate „pentru
acele cetăţence, ca:re au voit să se perfecţioneze în limba statului nostru". In 1922 acest curs funcţiona şi luase proporţii, conducerea lui fiind
preluată de Aglaie Onciul, vicepreşedinte al Reuniunfrl4.
Bătălia pentru resuscita-rea vieţii naţi:onale, ce se impunea acut în
acel moment de avânt de după Unire, implica din plin nevoia valorificării folclorului bogat în vailenţe educative. lncă în discursul de inaugurare a societăţii Marta Iepure atenţiona asupra necesiităţii de a se
valorifica acest tezaur de frumuseţi, care în vechiul regim dualist fusese din plin înăbuşită. „Batjocorite au fost datinile noastre strămo
şeşti, portul nostru pitoresc, limba noastră armonioa.să. Dar astăzi, când
suntem liberi, să ne ocupăm de acest lucru"35. Strădanii'le Reuniunii de
a valorifica creaţia populară s-au ridicat, mai întâi în cadrul programelor artistice pe care le-au susţinut, unde erau promovate cu succes
dansul şi muzica populară.
Pe linia valorificării creaţiei populare trebuie să subliniem că urmând exemplul celorlalte reuniuni din ţară ale femeilor s....a avut în
vedere şi valorificarea portului popular, prin deschiderea unui atelier
„de ţesătorii naţionale". Aflăm că în 1922 se reuşise adunarea unor fonduri însumând 40.000 lei destinate dotării atelierului şi erau procurate
ao Arh. Stut Baia Mare, fond

Primăr&i

oraşului

Baia Ma1·e, act 3211,

1935.
31
32
3J
3'

:is

Ibidem.
Anuarul Reuniunii femeilor .•. , p. 9.
Ibidem.
Ibidem, p. 34.
Ibidem, p. 12.
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şi două războ.:i.ie. Atelierul a fost întreţinu~ din taxele pe care le plă
teau cursantele care se iniţiau în arta ţesutului, dar şi din valorificarea
obiectelor produse în atelier-in.
Ca modalitate de valorificare a portului popular trebuie socotită
si îmbrăcarea de către membrele Reuniunii a costului naţional la toate
manifestările
festive, din iniţiativa Martei Iepure care intervenea des
~n presa vremii pentru a impune această iniţiativă. „Cine are costum
naţional să-l îmbrace în decursul acestor manifestări naţionia.le, cărora
vrem să le dăm şi noi femeile o deosebită importanţă"n.
Înfiinţarea atelierelor de ţesut, purtarea costumului naţional
la
manifestările organizate au fost deziderate ale tuturor reuniunilor
şi
organizaţiilor de femei din ţară, anterior înfiinţate
celei de la Baia
Mare. O ilustră mi1itantă pentru emancipare socială şi culturală a Tran~ilvaniei Elena Pop Hossu-Longin a intervenit repetat în presa vremii
~:>entru preluarea acestor iniţiative de către toate reuniunile de femei
din ţară 3 S. Cea mai mare izbândă pe frontul valorificării tradiţiei popuiare de către Reuniune a fost realizarea expoziţiei etnografice, în cadrul festivităţilor ocazionat.e de centenarul răscoalei conduse de Tudor
Vladimirescu, organizate la Bucureşti., expoziţie ce a cuprins obiecte
.,de industrie de casă." din judeţele Ugocea, Maramureş şi Satu Mare.
f'entru valoarea deosebită a obiectelor, expoziţia Reuniunii băimărene
a fost distinsă cu medalia de aur, iar pentru aportul adus la organizarea ei Augusta Pele a fost distinsă cu medalia de argint. Cu prilejul expoziţiei, ca urmare a activităţii sale laborioase depuse „pe terenul dezvoltării industriei ţărancelor noastre", Marta Iepure a fost şi ea distinsă cu medalia de aur1n.
Programul Reuniunii băimărene prevedea să se acţioneze hotărât
şi în scopul îmbunătăţirii situaţiei social-economice a populaţiei oraşului Baia Mare, care în acel moment se confrunta cu cele mai
mari
lipsuri şi nevoi materiale. focă în discursul său la inaugurarea Reuniunii, Marta Iepure susţinea cu înflăcăTare nevoia ajutorării văduvelor
!;'i orfanilor de război. „Voi veţi şti înţelege nefericirea orfanului, care
şi-a pierdut părinţii în frageda copilărie. Să-l căutăm deci în căsuţele
lor părăsite, să-i luăm de pe străzi, să-i aşezăm în orfelinate. Şi întrucât şi acestea ar fi arhipline să-i aşezăm sub scutul nostru. Ce frumoasă
şi scumpă muncă ne aşteaptă pe acest teren"4o.
Iniţiativa înfiinţării unui orfelinat scontându-se pe ajutorul statului
a fost unul dintre obiectivele importante pe agenda de lucru a Reuniunii. Pentru instituirea lui fus€se format un comitet format din Marieta
Chişu, Sofia Lenghel, Terezia Colcer şi Ion Costin 41 • Reuniunea şi-a propus, pe deasupra să ia „sub îngrijire o fetiţă inteligentă, orfană, săracă

:m

Ibidem, p. 40.

a7

„Infrăţirea",

~s
3~1
40

41

I, Nr. 14, 5 ianuarie, 1934.
Elena Pop Hossu-Long.in, Amint~ri, Cluj, 1932, p. 22, 24, 26-27, 33, 36, 28_
„4nuarul Reuniunii femeilor ... , p 35.
Ibidem, p. 11.
Ibidem.
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spre a creş.te până îşi va termina studiile". In acest scop se face apel
la populaţie, cerând să se trimită propuneri pe adresa Reun:inmii 42 . ·
In 1922, orfelinatul figuro printre prevederile nerealizate ale Reunitmii, datorită lipsei de spaţiu, fapt ce determină conducerea să aten\.ioneze autorităţile asupra faptului că „ocrotiirea socială nu face pa.şi
energici43 . Cu toate strădaniile membrilor Reuniunii acest obiectiv, pe
cât se pare, va rămâne nerealizat.
Ajutorarea celor nevoiaşi, a constituit una dintre preocupările cele
mai constante ale Reuniunii. In primii doi ani după infiinţaTe, se arată
~n Anuarul Reuniunii, s-au organizat câte „o festivă de Crăciun care
au ocazionat, în afara programelor şcolaTe culturale, împărţirea de „donuri" (cadouri) la aproape 300 de copii săraci de la şcolile secundare",
dm oraş, procurate prin donaţii. Aceste serbări au prilejuit Reuniunii să
impartă .şi femeilor sărace „lemne, făină, zahăr, cozonaci
şi alte alimente", iar bolnavilor de la spital li s-<au distribuit cozonaci, mere şi
alte alimente. Valoarea ajutoarelor s-a ridicat, la cele două „festive" lei
peste 20 mii lei44.
In scopul susţinerii acţiunilor filantropiice, membrii Reuniunii au
reuşit să .sensibilizeze 11JU numai un impresionant număT de persoane
particulare, ci şi toate unită!ţile economice din oraş. In scopul ajutorării
săracilor au făcut donaţii „Regiunea minieră, Regiune.a silvică, Institutul de economii, Cooperativa Dacia". Reuniunea s-a ştiut bizui şi pe
ajutorul unor organiziaţii din.afara oraşului şi judeţului ceea ce a avut
drept consecinţă mărirea fondurilor de ajutorare. La cele două „f~tive
de Crăciun" au făcut donaţii Societatea Prinoipele Mircea din Cluj, la
intervenţia Sandei Matei, prietenă şi membră de onoare a Reuniunii
băimărene 4 5.

În frunte"'\ celor care au donat sume de bani pentru a sprijini acfilantriptce ale Reuniunii au ocupat un loc aparte: Maria Racoţi,
Marta lepw·e, Maria Barbul, Ştefania Iancu, AL Breban, prepozit, Gavril Oşianu, Dr. AL Dumbrăviiceanu, Dr. Teofil DTagoş, Iosif Patachi„
Nicolaie Barbu!, Dr. Nicolaie Sălăgian. Merită subliniartă contribuţia
Sandei Matei, care a donat cea mai mare sumă care se ridica la 2000
lei46,
Reuniunea a intervenit reperat, folosindu-se de diverse ocazii, pentru atragerea populaţiei şi a unităţilor economice din oraş la acţiunile
ei filantropice. Intr-o adresă către primăria oraşului i se cere acesteia
să achite cheltuielile pentru tipărirea Anuarului Reuniunii care a fost
distribuit gratuit, motivându-se că pentru plata cheltuielilor de tipă
rire ea se va vedea nevoită să se atingă de „fondul inalienabil destinat
pEOntru scopuri filantropicen. Presa vremii a subliniat repetat străda
niile Reuniunii pe planul ajutorării celor nevoiaşi. Aflăm că în 1926
s-au înregistrat rezultate remarcabile în privinţa ajutorării elevilor şi
ţiunile

Ibidem.
n Ibidem.
u Ibidem, p. 33 ..
'~ Ibidem.
•G Ibidem.
42

41

Arh. Stat.

Maramureş,

dosar 743-0, act 23, 1922.
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copi.i:lor din familiil€ cu situaţie economică precară, reuşindu-se atragerea la aceste acţiuni, atât a unităţilor economi.ce, cât şi a băncilor din
oraş. Astfel, la adunarea fondurilor a contribuit cu sume „Banca Aurora" şi „Banca oraşului" cu câte o mie de lei fiecare. Societatea
„Phonix" a donat mi mai puţin de 3000 mii lei, iar Moara de grâu a
donat importante sume şî cantităţi de făină. Importante sume s-au
realizat şi prin organizarea de serate. Din fondurile adunate s-au distribuit 36 de perechi de ghete, 36 de hăinuţe pentru elevii şi copiii de
la grădiniţe, aparţinând unor familii nevoi:aşe4 8 •
Anul 1933 a fost cel mai bogat în acţiuni de ajutorare. Ziarul băi
n:ărean „Ştirea" rem.arca la loc de cinste „rezultatcle surprinzătoare"
prezentate de Marta Iepure, în cadrul adunării generale a Reuniunii, pe
această linie, amintindu-se că „s-au
găsit .llume destul de importante
pentru îmbrăcăminte atâtor săraci şi ajutorarea atâtor dezmoşteniţi".
f n aC€laşi ziar se arăta „că-n haosul de materialitate de astăzi se mai
găsesc suflete capabile de jertfă şi iubire de aproapele" 49 • Potrivit celor
consemnate de presă s--au distribuit în acel an la peste 120 de copii
ghete, hăinuţe şi pantaloni, c.are copii aparţineau şcolilor secundare, dar
ş1 „grădinelor de copii mici". Tot în acel an s-au mai distribuit ghete
la 7 elevi de la Liceul de băieţi şi uniforme la 9 eleve de la Gimnaziul de fete. Femei şi familii sărace au profitat de ajutor în alimente:
slănină, făină, zahăr, orez". Mai este consemnată intenţia de a se împărţi
bolnavilor de la Spitalul de boli contagioase cozonaci şi mere de
Crăciun. Din rândul persoanelor care s-au solidarizat cu acţtuni'le Reuniunii, contribuind cu importante sume sunt amintiţi: Eugenia Dr. Pop,
Maria Dr. Ciortea, Elvira Dr. Man.u, Matilda Dragomir, Emilia Man.u,
Emilia Lupan, Elena Mihalca, Aurelia Sabo, Valeria Pop, Alexandru
Brcban, Antonia Pop, Miţi Puşcaş, Cornelia Ghermanso. In acelaşi an
1933 cu ocazia sărbătorii Crăciunului s-au distribuit ajutoare „celor devastaţi de ape" 5 t. Fonduri băneşti importante s-au primit în acel mo.ment critic pentru populaţia Băii Mari din partea Reuniunii femeilor
sălăgene52.

Pe parcurSU'l întregii sale

existenţe„

ReW1iunea a

rămas

credincioa-

să aceloraşi nevoi stringente de agutorare a celor nevoiaşi. Într-o adresă

din 1928, Marta Iepure cere primăriei o subvenţie de 2000-3000 lei,
care să fie folosită în folosul ajutorării celor nevoiaşi, tntr-un moment
când mizeria populaţiei, recLarn.a grabntc acţ.iuni de ajutorare, aşa cum
reiese limpede din tonul petiţiei: „Mizeria din anul trecut şi până acuma
n tot crescut, iar izvoarele noastre din care am prevăzut şcolarii lipsiţi
de mijloace cu ocaziunea sărbătorilor de Crăciun ne-.au secat aproape
total. De ce se apropie mai mult aceste sărbători, tot mai mulţi ne solicită ajutorul,
iar noi stăm neputindoase în faţa atâtor lipse ce descoperim zi de zi, îndeosebi între elevii de la şcoalele priffiare domneşte
o mizerie peste care nu putem trece cu vederea, nu putem rămâne in48 ,,Ştirea",

24 ianuarie, 1926.

4u „lnfrăţlrea", [, Nr. 8, 15 decembrie, 1933, p. 1.

50 „lnfrăţirea",

„Infrăţirea",
:.2 ,Jnfrăţirea",

s1

I, nr. 8, 15 decembr.ie 1933.
II, nr. 11, 5 ianuarie, 1934.
28 februarle, 1926.
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diferenţi.

liora

Deci

vă rugăm să

ne

daţi

o

mână

de ajutor

să

le putem ame-

suferinţele"';:i.

Primăria oraşului Baia Mare a sprijinit acţiunile filantropice şi culturale ale Reuniunii, oferindu-i subvenţii necesare „organizării unor
festivităţi cu program, colaborării cu unele formaţii ori conferenţiari
din tară 54 • In 1928 documentele conS€mnează acordarea d~ către primi'irie Reuniunii a sumei de 2000 lei55 •
Reuniunea femeilor din Baia Mare şi jur a înscris merite şi pe linia ocrotirii minorilor orfani. Chiar dacă orfeolinatul nu s-a putut înfiinţa, din iniţiativa membrilor ei, orfanii au fost încredinţaţi spre creş
tere şi educare unor familii, care periodic au fost inspectate, subliniindu-se nemulţumirile asupra felului „cum sunt prevăzuţi aceşti copii nefericiţi". !nsăşi Marta Iepure se arăt.a nemulţumită deoarece orfanii nu
se aflau „în locUl·i mai potrivite". Aşa cum consemnează documentele,
Reuniunea „în multe cazuri a dat văduvelor şi orfanilor din localitate
ajutor momentan"·;''· Vorbind de aportul Reuniunii băimărene în privinţa ocrotirii orfanilor mai trebuie amintită contribuţia
cu sume de
bani donate pentru orfelinatul din Braşov al Uniunii femeilor române"'·
Nu putem omite meritele aparte ale Reuniunii de a fi ştiut stimula
procesul instructiv-educativ al şcolilor din oraş. Cea mai bună dovadă
pe această linie este instituirea unui premiu, la cele două şcoli primare
din oraş, care să fie decernat elevului cu cele mai bune rezultate Ja
limba română. Aceasta a contribuit la înviorarea învăţării limbii române, care se impunea acut în acel moment, în care se mai resimţea
maghiarizarea impusă de imperiul austro-ungar. Să mai amintim că
RE.uniunea a fost autorizată de către secretariatul general ca să-şi trimită două delegate în eforia şcolară a şcoalelor secundare din Baia
Marei 8 •
Meritele, rosturile pe care le-a îndeplinit Reuniunea în con tex tul
mişcării de emancipare social-economice şi culturale a oraşului
Baia
Mare şi a localităţilor din jur sunt incontestabile. Sfera de acţiune
prevăzută iniţia'l a fost depăşită, Reuniunea cău~ând
să
împlanteze
obiectivele programului său într-un număr important de localităţi din
nordul Transilvaniei, în afara localităţilor limitrofe. La scurtă vreme
după înfiinţarea ei, Marta Iepure devine fondatoarea reuniunilor
de
femei din Satu Mare, Carei, Baia Sprie, Şomcuta Mare, Sighetul Marmaţiei'w. Aflăm că la Sighet şedinţa de constituire a Reuniunii femeilor
maramureşene
a avut loc la 9 octombrie 1921, preşedintă fiind aleasă
Roza Şerban, vicepreşedintă Valeria Sânjoan, iar bibliotecară Irina Be53

Arh. Stat.

Maramureş,
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nr. 69, 3 decembrie l 928.
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31, din 1923.
5.> Arh. Stat.
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Arh. Stat.

Mammureş,

fond
fond

Maramure11, fond

Primăria
Primăria

Primăria

oraşului

Baia lVIare, dosar 57:36,

orru:;ului Baia Mare, dosar
oraşului

34 din 1928.
Anuarul Reuniunii femeilor ... , p. 40.

51

2986,

Baia Mare, dosar 5736,

Arh. Stat. Maramureş, fond Primăria ora!Ş-ului Baia Mare, dosar. 5584,
act 33, din 23 august HJ23.
M Anuarul Reuniunii femeilor . .., p. 39-40.
59
Arhiva Elena Iepure, act nr. 32B, emis de Primăria oraşului Baia Mare.
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rinde. Din comitet mai făceau parte: l'lar~u Boroş, Dr. Titu Doroş, Dr.
Vasile Chindriş, Victor Rodor, Miharl Şerban, Maria Dr. Pop, Irina
Coman, Amalia Dr. Boroş, Rozica Pop, Elena Dr. Peter6°.
Urmând exemplul Reuniunii băimărene, aşa cum arată presa vremii, „au emulat mult şi aceste reuniuni". Aflăm că în capitala Maramureşului, „Societatea femeilor române" se pune pe lucru serios, împlinindu-şi menirea sa caritabilă de a şterge lacrimile de pe feţele celor
necăjiţi" 61 • Un alt exemplu convingător asupra influenţei ca,re a exercitat-o Reuniunea din Baia Mare asupra altora pe care le-a înfiinţat este
cea din Sighet, care în scopul ajutorării celor nevoiaşi a intervenit şi
ea la băncile din oraş pentru strângerea de fonduri necesare acţiunilor
de ajutorares2.
Trebuie să subliniem că ajutorarea văduvelor şi orfanilor de război,
valorificarea industriei textile ţărăneşti, propaganda pe linia educaţiei
faţă de neam şi ţară, au fost deziderate generalizate în cadrul tuturor
reuniunilor de femei, anterior constituite, din ţara noastră, începând cu
Reuniunea femeilor din Braşov, cea mai veche organizaţie de femei de
acest gen de la noi din ţară şi continuând cu Reuniunea femeilor săllă
gene (1881), Reuniunea femeilor române din judeţul Hunedoarei (1886) 63 •
Chiar dacă în mare parte obiectivele programului Reuniunii băi
mărene au antecedente, ea a însemnat o pagină luminoasă din trecutul
luptei pentru emancipare social-economică şi culturală a acestor meleaguri nordice. Ea a avut meritul de a fi stimulat mişcarea artistică din
oraş şi mai ales din şcoli, prin includerea în programele sale a tuturor
şcolilor din oraş.
Acţiunile Reuniunii nu au putut rezolva situaţia economică şi viaţa
socială grea din acea vreme a populaţiei băimărene, dar ea a contribuit
la ameliorarea acestei situaţii. Reuniunea femeilor din Baia Mare şi
jur se evidenţiază printr-o activitate statornică, susţinută, variată, care
a izvorât dintr-un spirit constant de iniţiativă. La a,cestea se adaugă
o activitate de durată. ln 1934, la 14 ani după înfiinţare, Reuniunea
era încă în plină activitate şi se pare că ea a fiinţat până în 1936, când
Marta Iepure se pensionează .şi se mută la C1uj.
Conducătorii Reuniunii au fost constant animaţi de spirit organizatoric, au dat dovadă de clarviziune şi pasiune în tot ce au intreprins.
Un merit aparte al Reuniunii este faptul de a se fi ştiut bizui pe o
colaborare fructuoasă, atât cu primăria cât şi cu LTJStituţitle de pe raza
oraşului, precum şi cu numeroase persoane partkulare. Aşa ne putem
explica şi faptul că între colaboratorii apropiaţi ai Reuniunii se numărau multe persoane cu funcţii de răspundere: Teofil Dragoş, prefect, Al. Iancu, dir. leg. miniere, Dr. Gheorghe Popoviciu, Dumitru
Ciontea, Camil Pop, primar, Dr. Vktor Pop etc.64. Conducătorilor Reuniunii le revine un merit în plus, acela de a fi ştiut coopta intre memso „Gazeta

Maramurăşană",

„Gazeta

Maramurăşană",

et
12
83
H

11, nr. 141, 16 octombrie 1921.
VI, nr. 42, 16 octambrie 1'925.

Ibidem.

Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri, p. 8-48.
Anuarul Reuniun!l femeilor... , p. 22-24.
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brii ei de onoare o seamă de personalităţi marcante ale vremii, care
au devenit colaboratori apropiaţi şi au dat sprijin organizaţiei precum:
Clara Maniu, fosta preşedintă a Reuniunii femeilor sălăjene, luptătoare
pe tărâm cultural şi obştesc, Sanda Matei, cunoscută luptătoare pentru
el'l1ailciparea femeii, directoarea revistei „Lumina femeii", şi întemeietoare a „Ligii pentru emanciparea femeii", Andrei Bârseanu, preşedin
cele Astrei, Maria Baiulescu, preşedinta Reuniunii femeilor din Braşov6:;. De subliniat apoi faptul că Reuniunea băimăreană a fost luată
sub înaltul patronaj al Reginei Maria66 . Faima de care s-a bucurat
Reuniunea de la Baia Mare a atras şi vizita în oraş a unor personalităţi
ale conducerii de stat, care s-au interesat de activitatea ei, precum
I. C. Brătianu, C. Angelescu, ba chiar regele Carol al II-leafil.
Un merit aparte în cadrul Reuniunii 1-a jucat Marta Iepure, spirit
intreprinzător, neobosită activistă pe tărâm cultural şi social-economic,
animată permanent de înalte idealuri şi sentimente patriotice. Documentele subliniază elogios aportul Martei Iepure la traducerea în viaţă
a obiectivelor Reuniunii. „Ca presidentă a Reuniunii din Baia Mare şi
jur a muncit în curs de 16 ani pe toate terenele pentru promovarea
culturii şi a binelui de obşte. In prima linie şi-a dat toată silinţa c.a
prin munca sa şi a membrilor Reuniunii să câştige elementele înstrăi
nate, deznaţionalizate din acest colţ de ţară" 68 • Intr-un alt document,
Aurel Nistor, primarul oraşului, scria, printre altele, despre activitatea
susţinută depusă de Marta Iepure: „Cuvântul ei plin de lumină şi căl
dură a fost un îndreptar pentru toate generaţiile. Doamna Iepure şi în
vârstă de soare apune se ştie închina marilor idealuri de dragoste, libertate şi ordine. Ea rămâne o luptătoare a marilor idei. !mplinim o
plăcută datorie a noastră când dăm dovadă despre această muncă frumoasă a doamnei Iepure, o personalitate cu ca·re cu drept cuvânt oraşul
nostru s-a putut mândri în cei 16 ani de când o avem între cetăţencele
lui" 69 • Personalităţi dintre cele mai marcante ale vremii au elogiat cu
căldură activitatea prodigioasă a Martei Iepure, pusă cu devotament în
siujba celor mulţi. La împlinirea vârstei de 75 de ani, savantul Iuliu
Haţieganu elogia astiel personalitatea Martei Iepure, cu talentul care
ll caracteriza: „Maică bună a multora! Ai străbătut cu multă vrednicie
frumoasa cale a semănătorului de lumină, semănând în sufletul generaţitlor un suflet generos şi iubitor. Cine poate verifica rodnicia slujbei
bune şi vrednicioase decât marele semănător de veşnică lumină al că
rui suflet te-a stăpânit şi pe ale cărui principii netrecătoare ţi-ai int~meiat ţinta vieţii jertfite celor mulţi. Răsplată nepieritoare primeşte
de la ei, vrednică semănătoare de lumină" 70 . Marta fopure a fost o personalitate credincioasă şi devotată profund cauzelor celor mulţi. A fost
65 „Ştirea",
6U

87

nr. 16, 18 aprilie, 1920.

Anuarul Reuniunii femeil~r..
Ibidem, p. 43.

„ p. 26, 29.
Pri!lllăriia oraşului

68

Arhiva Elena Iepure, act nr. 32.U, em.i5 de

69

Ibidem.

70

Arhiva F..lenci Iepure, Cluj-Napoca. Carte de onoare constituită cu prilejul
vârstei de 75 de ani a Martei Iepure.

Baia Mare.
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un adevărat semănător de lumină pe un ogor încă nedesţelenit, fapt
ce a făcut ca şi Reuniunea ei să fie un far strălucitor pe bolta rasantului noii vieţi naţ.ionale care începe în acei ani imediat de după Unire.
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TllE REUNION OF WOMEN FROM BAIA MARE
(SUmmary)

In this article the author tries to rccon~Utute the prodigious activity carriecl
on by the Romanian Women's Reunion from Baia Mare (a town in the north of
Romania). Jn this attempt he relit>s on archivP docum<"nts.
The reunion's work aimed at the social., economic and cultural emanl'ip·ations of the womens. The author points out the ingeftiosity and clear si,ghtedness
of the members of the reunion in putting into practice the proposed objediv•·s
from their prograrnme. They alsa had a fruitful cooperation with the mayoralties,
economic organisartions. priva e persons, female personalities, or female as.sociat.ions out<;ide the county. They carried on a vast activity whdch had in view the
enlightment of the villages, they also tried to implant the objectirves and the
programme of the reunion in the whole north west of Romani.a: SighetUl Marmaţiei, Carei, Satu Mare.
The article ail.so gives inf<lrmation about Marta Iepure, an active worker in
the social, economic and cultural ground, a Iighter for the wc'.lbPing of tlw community.
The <mthor nuclerlines the contribution of the Reunion of \VomP:i ~ f!·orn
Baia Mare cin the cr1tical mom~nt following the Great Union of all Romanian
territories into Romanin (l!Jl8) to the improvement of hard conditions in which
the population wns Iiving.
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Fig. J. '.lfa-:ta Iqmrc, in c·ostum

din :nii câncl se află la
c-irducc:·ea Rcuniu!1ii de la Baia
i- atio;:al.

M<:r~

Fig. z. '.llembrii primului comitet al Reu 1iu11ii Fem ~ilor din Baia '.lfa-c ~L JU'". Râ 1dul I
de la stânga spre dreapta: I. Ing. I. Burz); 2. '.lfatilda Drag>mir; 3. Ing. Al. la'!cu; director al Regiunii Miniere; 4. Ana Manu; 5. Camil P,ip, primam\ ora~ului; 6. Emilia Ru%clot. Rândul II de la stânga spre dreapta: I. l\laria P0col; 2. Angela P0p; 3. Irina Herteg;
4. Ştefania Iancu; 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 6. Irina Puşca~; Rândul 3 de la stâ'lga spre dceapta: I. Vad. Alex. Pop; 2. Aglaie Onciuf; Vad. Maria Racoti; 4. Ştefan Suciu; 5. Marta
Iepure; 6. Serena Câmpeanu. Rândul 4 de la stânga spre dreapta : I. Leontina Hossu; 2. I,ivia Levandovschi; 3. Etelca Nutiu
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Fig. 3. Delegaţia Reuniunii ca-:e a luat parte la serbările oca·donate de centenarul Răscoalei
lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1921. Rândul 1 d~ la stânga spre dreapta: I. Vasile Micu;
2. Ştefan Suciu; 3. V. Ilieş; 4. Ing. Al. Iancu; 5. V. Tom·iioaga. Rândul din mijloc, de
la stânga spre dreapta: I. Augu~ta Pde; 2. Aurica Farcaş; 3. Lili Lenghel; 4. Marta Iepure; 5. Iuliana Breban; 6. Aurica Cionca; 7. Irina Sofroni. Rândul de jos, de la stânga spre
dreapta: I. Gavril Osian; 2. . . . . . . .... ; 3. I. Bohatiel

Fig . .1.
elevii

Secvenţa
~colii

din spectacolul cu piesa „România :'Ilare" de Elena Aciu, prezentat de
:'lkdii de Fete din BaiaMare, în cadrul manifestărilor artistice organizate de
Reuniunea Femeilor din Baia Mare şi jur ( 1922)
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Fig . .5.

Da~călul

confesional Nicola•, Fabian.

tatăl

Martei Iepure

Fig. 6. ::\!arta Fabian. mama Martei Iepure
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Fig. 7. Elena Dr. Acin. sora a ~fa~tei Iepn:c. autoare a pi-.„sdor .,Româ<ia ~lare" şi „Ileana
Cosânzeana" frecvent reprezentate în caclrul serbărilor Reunitll'ii cu clasa ei de fete de la
Şcoala Civilă de Fete din Beiuş ( 1928). A fost o colab:iratoare apropiată a Reiuniunii clin
Baia Mare
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MARO ADUNARI NAŢIONALE DE LA ALBA-IULIA
INTERPRETAREA EI DE CATRE MINORITAŢILE
ETNICE DIN ROMÂNIA

Primul război mondial încheiat cu definitiva consacrare a conceptului de stat naţional - drept o sinteză a luptelor purtate de tinerc1e
naţiuni împotriva vechilor state imperialiste şi alogene, generoasa
pace din anii 1919-1920 - , cu mistica dar decisiva afirmare a principiului „maximum de libertate pentru maximum de naţiuni", - precum şi necesitatea politkă de după primul război mondial de integrare
n&tională şi non-pulverizare a grupurilor etnice
au furnizat pentru
prima oară doctrinei de drept public intern posibilitatea de a pune '.inlr-o ecuaţie juridică delicata problemă a minorităţilor etnice.
Această posibilitate şi necesitate, în acelaşi timp, a primit o justă
consacrare voluntară prin declaraţiile istorice ale provinciilor unite cu
Regatul României în cursul anului 1918. Dintre acestea, Declaraţia de
principii de la ~lba-lulia, din 1 Decembrie 1918, este cea mai intere!:antă pentru studierea problemei minoritare din Transilvania cât şi din
întreaga Românie.
Ca expresie solemnă a poporului în exerciţiul sacru al libertăţii
sale, Rezoluţia de la Alba-Iulia a constituit, .prin câteva din prevederile sale, actul juridic fundamental al Transilvaniei până la promulgarea noii Constituţii din 29 martie 1923. Considerat drept un adevărat
statut juridic al minorităţilor etnice din România întregită, acest document a avut un caracter constituţional în conformitate cu spiritul
jurisprudenţial al Inaltei Curţi de Casaţie de la Haga, constituind
o
'.:l.cceptare juridică a unei succesiuni istorico-politice, recunoscută de
către România prin ratificarea Unirii, la 11 /24 decembrie 1918.
Adunarea Naţională de la Alba-lu~ia din 1 Decembrie 1918, în
ciuda tuturor interpretărilor, trebuie considerată, pe bună dreptate, <::a
având puterea şi dreptul de a exprima voinţa într,egii populaţii româneşti din Transilvania detaşată din trupul Ung.ariei ca efect al prăbu
~jrii Imperiului dualist la sfârşitul
primei conflagraţii mondiale. Hotărând, însă, unirea cu patria-mamă, poporul român .din Transilvania
nu avea intenţia - după expresia lui Iuliru Maniu - să se transforme
din oprimat în opresor. „Noi dorim - insista în discursul său de la
Alba-Iulia - să facem să domnească în aceste regiuni libertatea tuturor naţionalităţilor şi a tuturor cetăţenilor ... Nu dorLm să le răpim
nici individualitatea etnică, nici existenţa naţională. Nu dorim să interzicem limba nimănui. Din contră, dorim ca fiecare individ să îşi aleagă
1iber Jimba şi religia în care el înţelege să trăiască, atât în viaţa sa
particularf1 cât şi în raporturile cu statul" 1 •
i

Marea Unire de la I Decembrie 1918, Bucuresti, 1943, p. 102 şi urm.
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In aceste sentimente la adresa minorităţilor etnice trebuie căutată
geneza Articolului III, punctele 1 .şi 2 din Rezoluţia de la Alba-Iulia.
„In legătură cu acestea - se spunea în acest artkol - ca principii
[undarnentale la alcătuirea noului Stat român, Adtinarea Naţională pro-

şi

clamă următoarele:

1. Deplina libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare.
Fiecare popor se va instrui, administra şi judeca în limba sa proprie,
prin indivizi din sânul său şi fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare şi l'.l guvernare în proporţie cu numă
rul indivizilor ce-l alcătuiesc.
2. Egala îndreptăţire şi deplina libertate autonomă confesională
pentru toate confesiunile din Stat".
Aceste puncte care au stat la baza statutului juridic a:l min-orită
ţilor etnice clin România interbelică au fost deseori invocate de către
maghiarii şi germanii din ţara noastră în soopul revendicării unor
drepturi mult mai largi decât acelea ce le-au fost acordate prin Tratatul pentru protecţia minorităţilor, semnat de România cu Puterile Aliate
şi Asociate, în 9 decembrie 1919.
In ciuda tuturor interpretărilor ce s-au dat acestui articol de către
reprezentanţii celor două etnii amintite, care îşi stabileau filiaţiunea
drepturilor în actul de la Alba Iulia, acest text nu s-a bucurat de prea
multe analize aprofundate în literatura juridică românească.
Deoarece problematica enunţată a devenit din nou de strictă actualitate, cu atât mai mult cu cât majoritatea tezelor vehiculate în
zilele noastre sunt identice cu cele din anii interbelici, mi se pare nu
numai binevenită dar şi necesară abordarea acesteia prin prisma tehnicii juridice.
Comentarea cu armele speculaţiei juridice a acestui act este neCe.5ară doar pentru faptul că România s-a aflat aproape tot timpul în
faţa complicaţiilor create de generoasele principii proclamate de Articolul III al Rezoluţiei. Făcând acest lucru, jur~tii epocii respective nu-_şi
propuneau desacralizarea Marii Uniri ci, din contră, au contribuit la
limpezirea juridică a textului de la 1 Decembrie 1918, epurându-l de
un balast care s-a dovedit apăsător pentru legitimile aspiraţii etnice ale
românilor2. Este de ajuns să ne amintim doar de fantoma revendicări
lor minorit.are în baza celor stipulate la Alba-Iulia, de permanentul
şantaj ce s-a exercitat în dauna intereselor româneşti, pentru a
ne
convinge de acest lucru.
Nici nu trebuie să ne mire prea mult că la 1 Decembrie 1918 a
lipsit percepţia juridică a celor săvârşite, iar textul este pe alocuri confuz şi interpretabil. Organizatorii Adunării au avut o singură viziune
- aceea a unirii cu patria mamă - , o viziune atât de covârşitoare şi
integratoare încât contingentele laterale au rămas în umbră, asemenea
unui accesoriu fără importanţă. De fapt la Alba-Iulia, conform afirmaţiei unui participant direct, sufragiul universal a c@nsacrat doar Articdlul I al Rezoluţiei. „Dar noi ştim numai atât că poporul român fa
2

Revista de drept public, 1934, nr. 3~, T. Onişor.
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Alba-Iulia, într-un suflet şi într-un glas, cu inima curată a hotărât
numai punciul prim al rezoluţiei: acea deplină libertate naţională şi
uniTe fără condiţiuni / .. ./ După ce s-a rostit acolo această sentinţă
ist.orică, strigătele şi lacrimile au copleşit totul. Nu a mai ascultat nimeni, nu a mai auzit nimeni ce s-a spus pe urmă " 3 .
Defecuozitatea textului de la Alba-Iulia a dat prilejul minorităţilor
interes~te să afirme că acestor principii ar fi trebuit să i se supună şi
statul român întregit, în calitate de comandamente supra-constituţio
nale. „Recunoaşterea ca subiect de drept public a minorităţii constituită
din cetăţeni români de limbă ma:ternă maghiară fiind garantată prin
deciziile de la Alba-Iulia şi prin tratatele internaţionale - se afirma
in programul votat cu ocazia fuzionă,rii celor două partide maghiare,
1n decembrie 1922 - , cerem, în consecinţă, ca această recuno1-ştere ca

subiect de drept public a minorităţii naţionale maghiare, să fie înscrisă
ln Constituţie; drept consecinţă logică noi cerem autonomia naţională.
De altfel, noi dorim să asigurăm prin constituţie tuturor minorităţilor
raţionale o autonomie în virtutea căreia fiecare naţionalitate se
va
gu.verna ea însăşi, prin propriii săi fii, în propria sa limbă, cu o administraţie şi o justiţie proprie"4.
Prin adoptarea unei asemenea teze, statul român ar fi semnat un
nou pact de neo-iobăgie cu foştii asupritori ai ,românilor din provinciile unite cu România în cursul anului 1918, lucru ce nu se putea impune celor care fuseseră crucificaţi la stâlpul celui mai abject sclavaj.
Un argument în plus pentru susţinerea afirmaţiei că textul Rezoluţiei de la Alba-Iu'lia suferă de o anumită ambiguitate îl constituie şi
Articolul IX care preciza că: „Pentru conducerea mai departe a aface-

rilor naţiunii române din Transilvania, Banat şi T':lra Ungurească, Adunarea Naţională hotărăşte instituirea unui Mare Sfat Naţional Român
care va <J.vea toată îndreptăţirea să reprezinte naţiunea română oricând
şi pretutindeni faţă de toate naţiunile lumii şi să ia toate dispoziţiile
pe care le t•a a.fla necesare în interesul naţiunii".
Dlapa::.onul acestui articol este atât de ridicat încât conduce din
nou la constatarea că afirmaţiile făcute acolo nu au nici un corespondent în lumea realităţilor, mai bine zis o şi depăşesc. Este greu de presupus că intenţia constituantului de la Alba-Iulia ar fi fost aceea ca
Tra:r1silvania, după integrarea sa în Regatul României, să îşi păstreze
independenţa, adică să-şi constituie 0 organizare etatică proprie. Ba
mai mult, s-a înţeles de către cei interesaţi că Adunarea de la AlbaIulia a decis autonomia perpetuă a Transilvaniei5 • Că o asemenea supoziţie nu poate rezista stă dovadă Decretul-lege nr. 3632 din 11 /24 decembrie 1918, al cărui prim articol sună astfel: „In mod provizoriu.
~i până la definitiva organizare a României întregite, însărcinăm
cu
conducerea serviciilor publice din. ţinuturile prevăzute fn Decretul-lege
3 Em. Dandea, Nemulţumirile Ardealulu.i şi chestiunea minoritară, Discurs
rostit ln mesajul Tronului, Bucureşti, 1928, p. 39-40.
4
S. Dragomir, La Transylvanie roumaine et se11 mlnorit~s ethniqu.es, Bucu-

reşti,

1934, p. 272.

' Rcvue de Transylvanie, Cluj, 1934, t. I, nr. 1, p. 5-31, S. Dragomir.
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nr. 3631, Consiliul Dirigent emanat din Marea Adunare Naţională de
la Alba-Iulia, din 18 noiembriell Decembrie 1918" 11 •
Adevărata semnificaţie a Art. IX este că Adunarea Naţională a
delegat puterile sale Marelui Sfat Naţional pentru a şi le 'exercita doar
pentru statul transilvănean, cu o existenţă doar de 11 zile. Dacă prei;upunem alte rosturi, acest articol devine contradi'Ctoriu şi lipsit de
logică. Acceptarea lui, aşa cum a fost formulat, ar fi însemnat admiterea unui stat în stat. Textul de la Alba-Iulia a fost redactat doar în
ideea
unei tranziţii spre unificarea administrativă. Numai expresia
dată depăşea adevărata intenţie, Articolul IX fiind redactat ca şi când
ar fi fost vorba de un organism statal de durată, fără ca autorii să-şi
dea seama de contradicţia dintre acesta şi Articolul I. Prin urmare,
efectul obligatoriu al principiilor proclamate la Alba-Iuylia era nul
pentru statul român întregit; ele nu au avut altă putere decât aceea a
nnor deziderate, cel mult propuneri. Doar lumea minoritară le-a acordat alte virtuţi.
Revenind la mult discutatul Articol III, pundele 1 şi 2, trebuie
remarcat faptul că germanii şi maghiarii din România au interpretat
prevederile acestuia în sensul că ele asigurau protecţia grupurilor etnice ca atare, considerate ca entităţi colective, garantându-le autonomia
culturală şi administrativă. Pentru acest motiv, cercurile conducătoare
ale minorităţii germane din România au invocat deciziile de la AlbaIulia cerând autonomia poporului săsesc în cadrul statului român. în
manifestul Adunării de la Mediaş, din 8 ianuarie 1918, care a proclamat
unirea saşilor cu România, se putea citi:
„Poporul săsesc, având de-a lungul secolelor propriul său guvern
naţional, care în ciuda tuturor promisiunilor solemne şi legale, a fost
pe nedrept suprimat, continuă să creadă, mai mult ca oricând, că nu
va fi pus în imposibilitatea de a se afirma şi a se dezvolta în viitor
ca o unitate politică naţională, con.ştientă de individualitatea sa, având
e:onvingerea că noul stat îi va oferi şi îi va acorda de bună voie tot
ceea ce el consideră ca o condiţie vitală pentru el.
El vede o garanţie în hotărârea Adunării de la Alba-Iulia" (s.m) 8 •
într-o broşură anonimă pub'licată în anul 1919 se cerea, pe baza
deciziilor de la Alba-Iulia, ca toată populaţia germană din România să
fie organizată în „municipii germane", precum şi ca „toţi saşii aparţi
nând unui singur teritoriu administrativ (e~cluzând pe cât posibil comunele nesăseşti) să fie administraţi de o manieră autonomă de către
reprezentanţi pe care şi-i vor alege ei înşişi. !naltul funcţionar administrativ ca·re se va afla în fruntea municipiului urma să fie numit
de către guvern sau rege, la recomandarea municipalitătii" 8 • (s.n.).
In aceeaşi ordine de idei, merită a fi amintit şi Memoriul prezentat de către Fritz Fabritius, fost căpitan în armata austro-ungară, <leMonitorul Oficial, nr. 2:.JG /1 ianuarie 1920.
Deutsches
Mediascher Zeitung, an. IV, 11 ianuarie 1919; Siebenburgisch
Tageblatt, nr. 13751, 11 ianuarie 1919: Deutsche Politische Hefte in Grossromitnien; an. 1, nr. 2, sept. 1921: Minorităţile naţionale din România, 1918-1925,
coord. I. Scurtu şi I. Boar, Bucureşti, 1995, p. 126-128.
8 Ce sunt şi ce vor saşii din Ardeal, Bucureşti, 1919, p. 18.
i;
7
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venit pentru scurt timp „fi.ihrerul" saşilor naţional-socialişti din Transilvania, guvernului României, la 12 iulie 1938. Pentru a cere recunoaşte!"ea minorităţii germane din
România ca persoană juridică, acest
memoriu nu uita să invoce deciziile de la Alba-Iulia. De altfel ace.astă
il!terpretare voit deformată a Rezoluţiei a fost răspândită în cercurile
germane din România, constituind un adevărat „leiit-motiv" în scrierile şi discursurile foştilor conducători ai saşi'lor şi şvabilor9 •
Devine, astfel uşor de înţeles faptul că în Protocolul special încheiat la Viena, în 30 august 1940, între Germania şi România, se prevedea ca o obligaţie pentru guvernul român, reglementarea statutului
j;,iridic al Grupului etnk german din România în sensul deciziilor de
la Alba-Iulia. Este interesant de remarcat că !Lcest protocol constituie
primul document internaţional care recunoaşte deciziile de la Alba-Iulia ca sursă de drept internaţional. Dar autorii aşa-zisului arbitraj nu
;;i-au dat seama că invocând Rezoluţia de la Alba-Iulia şi considerând-o
în totalitate valabilă, recunoşteau impUcit lipsa de fundament a actului
·de la Viena prin care o bună parte din Transilvania de Nord-Vest era
:atribuită Ungarieirn.
In lumina oelor arătate până aici, se poate constata că atât minoritatea germană cât şi cea maghiară au interpretat pwictele 1 şi 2 ale
Art. III drept garanţia unei organizări autonome în cadrul statului român. Dacă minoritatea maghiară a solicitat de la inceput o autonomie
teritorială pe criterii etnice, minoritatea germană a conceput această
•Jrganizare ca o autonomie personală, conform căreia toţi cetăţenii aparţinând unei minorităţi etniree, indiferent de locul lor de reşedinţă, sunt
cuprinşi într-o organizaţie comună având personalitate juridiieă şi întinse atribuţii asupra membrilor săi, dar fără ca aceasta să implice
recunoaşterea unei competenţe de ordin teritorial. ln acest sens,
una
djntre personalităţile cele mai proeminente ale germanilor din Banat,
Michael K.ausch, sublinia că soluţia autonomiei teritoriale nu putea fi
aplicată minorităţii germane deoarece acest gen de autonomie presupunea delimitarea unei părţi din teritoriul statului român în care această minoritate să se poată organiza. Ori, o asemenea delimitare era imposibilă, -dat fiind faptul
că populaţia germană din Român1a era dispersată într-un mare număr de insule în mijlocul marii mase a românilor şi că populaţia acesto1· insule era departe de a fi pur germană 11 •
Acest argument era valabil şi pentru minoritatea maghiară din Transilvania care nu avea o majoritate compactă decât în trei judeţe.
In prezenţa acestor interpretări daite de către minorităţile etniree
din România Art. III, se pune întrebarea dacă acestea corespundeau sau
nu intenţiilor autorilor actului de la 1 Decembrie 19i8.
Textul amintitului articol nu conţine nimic care să fi putut obliga
statul român să recunoască minorităţile etnice din România ca entităţi
Vezi M. Kausch, Neue Rechtgruncisătze dilrch die Karlsburger Beschlii.sse.
1940, pp. 12, 17, 18, 28, 31, 32 şi 42; H. Muller, Das autonome Siebenbii.rgen, Sibiu, 1926, p. 26, N. H. Hockl, Das deutsche Banat, Timişoara, 1940,
p. 68.
10 Revue de Transylvanie, Sibiu, 1945, nr. 3-4, p. 59, nota 2, T. Drăganu.
li M. Kausich, op. cit., p. 13-14.
9

Timişoara,
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colective înzestrate cu personalitate juridică ş1, m această calitate, să
primească competenţe de instruire, de judecare şi administrare prin
prop1iile lor organisme. Tot ceea ce s-a garantat minorităţilor conlocuitoare a fost dreptul de a se instrui, de a se administra şi de 2 fi judecate de indivizi din rândul lor ~i în limba lor proprie, sub controlu[
statului român.
Faptul că intenţia celor de la AH)a-Iulia nu a fost de a recunoaşte
minorităţilor dreptul
unei organizări autonome reiese, categoric, prin
compararea formei finale a Rezoluţiei cu proiectul acesteia întocmit de
Vasile Goldiş şi susţinut şi de socialiştii Ioan Mihuţ, Ioan Fluieraş, Iosif Jumanca, precum şi de Ştefan Cicio-Pop, care preconizează, conform unor autori, o autonomie definitivă a Transilvaniei în cadrul statului român 12 • Argumentul care a stat la baza acestor afirmaţii se gă
seşte în formularea ambiguă a Art. III
din Proiectul de Rezoluţie a
lui Vasile Goldiş, redactat în felul următor:
„1n scopul de a descuraja orice zguduire socială şi până la niwlarea desăvârşită a diferenţelor pr4iduse prin evoluţia istorică între teritoriile locuite de românii din Transilvania şi Ţara UngureaScă şi între
Regatul Român de acum, Adunarea Naţională rezervă teritoriilor sus
indicate 2utonomie proprie ale cărei limite şi conţinut se vor stători
prin Constituanta care se va convoca" 13 • (s.n.).
Această idee a fost combătută de Alexandru Vaida-Voievod, Iuliu
Maniu, Aurel Lazăr, Silviu Dragomir, Zenovie Pâclişanu ş.a., păstrân
du-se doar utilitatea trecătoare a unei autonomii provizorii până la întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului universal.
Prin urmare, dacă în Proiect, punctul 1 al Art. III era astfel for~
mulat:
„Deplina libertate autonomă n2ţională pentru toate popoarele conlocuitoare;
Punctul I al Art. III din forma finală a Rezolwţiei era redactat în
felul următor:
„Deplina libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare

/ .. ./"

Iar punctul 2 din proiectul lui Vasile Goldl9:
.
„Deplina libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile
din stat. Toate confesiunile vor primi din partea statului ajutoare pro-;

porţionale deopotrivă";

în punctul 2 al Art. III din Rezoluţie formulat astfel:
libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din stat".
Lipsea, deci, din Rezoluţie ideea de autonomie care a fost înlătura
tă după lungi dis.cuţii. 1n sprijinul a-cestei afirmaţii vine şi declaraţia
făcută de Iuliu Maniu în Parlamentul României, în cursul anului 1929,
care sublinia că, dacă la 1 Decembrie 1918 nu s-a putut acorda autonomie minorităţilor conlocuitoare, acest lucru se datorează şi faptului că
acest drept nu a figurat printre revendicările românilor transilvăneni;
se

regăsea

„Egală îndreptăţire şi deplină

12

S. Stoica, .Alba-Iulia în umbra Trianonului, Oluj, 1930, p. 10.

13

Ibidem.

·
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în prog.ramul politic al Parlamentului Naţional Român. Ori, era natural ca poporul român din Transilvania să nu dorească la Alba-Iulia să
'confere minorităţilor drepturi şi libertăţi mai întinse decât acelea revendiicate de el însuşi înainte de 1918.
Ori<:ât de liberală ar fi fost ideologia liderilor de la Alba-Iulia, ei
n-cw mers până la acordarea autonomiei minori'tăţilor etnice. Este adev~1rat că acolo s-au proclamat cele mai largi libertăţi pentru acestea,
dai· tot atât de adevărat este faptul că nu s-a ajuns niciodată să li se
acorde acestora personalitate juridkă şi să le transforme astfel, în grupuri înzestrate cu independenţă bine precizată în cadrul statului român. Prin urmare, tentativa unor oameni politici maghiari ai zilelor
noastre de a acredita opinia publică că deciziile de la Alba-Iulia promiteau autonomia minorităţilor este lipsită de fundament.
VIRGIL PANA

LA RESOLUTION DE ALBA-IULIA ET SON INTERPRETATION PAR
LES MINORITES ETHNIQUES DE ROUMANIE
(Resumc)
I ,a nece&.'>.ite politique d'apres la premiere guerre mondiale d'integration
et non-pulveriisation des grupes ethniques a donne, pour la premiere fois, <1 la
doC'trine de droit publique interne la possibilite de metre dans une ecuation juridique le delicat probleme des minorites ethnique.
Cette possibili1:e et necesisite, en meme temps, a re1:u une confirmation volont<1ire par Ies declarations hislloriques des provence<> unies avec le
royaume
ci.:: la Houmanie a travers de l'annee 1918.
D'entre celles, la Declaration de principes d'Alba-Iulia, est la plus interessante pour l:&tude du probleme minoritaire de Tran'>ylvanie aussi que de toute
k

p,t\'S.

l ,e„ paints 2 et 3 de l'article III de cette Declaration ont constitue la base
du <;tatut des minorites ethniques de la Houmanie d'entre les deux guerres mondi<ilPs. Ils ont ete invoques toutPfais par Ies hongrois rt Ies allemands de la
Houmanie pour la revendicatiun des droits de.<; µlus etenclus que lesqueles <lCCOrde'> par le Traite pour la protection des min@rites signc par la Houmanie avec
le„ Allies, le 9 decembre 19l!J.
J .'auteur veut demontrer par le prisme de la tedmique juridique que quelqu::- liberale qu'elle aurait ete !'ideologie des leaders d'Al'ba-Iulia, ils ne
sorit
p:1-; ai!es a l'octroi d'autonomie aux
minori:ties ethnique et pas meme la
1
per-;,,n« it0 juridique et independence bien precise d:ms le cadre de l'Eta:t rou1nain.
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În anul 1930, România avea o populaţie de 18 057 028 locuitori.
3 G51 039 locuitori (adică o proporţie de 20,1 O/o din populaţia ţării) con~iltuiau populaţia statornică a celor 172 oraşe. In funcţie de numărul
de locuitori aceste oraşe au fost clasifioate în tabelele elaborate la Institutul Central de Statistică şi publicate în volumele apărute sub titlul
„Recensăm<1ntul General al Populaţiei României din 28 decembrie Hl30" 1 ,
în opt categorii.
O primă categorie o reprezenta cea a oraşelor cu peste 500 OOO de
;ocuilori, în care se încadra la acea dată doar capitala ţării, Bucureşti,
cu o populaţie de 639 040 de locuitori. In categoria localităţilor urbane
cu o populaţie între 100 000-499 999 locuitori figurau 5 oraşe, în categoria celor cu o populaţie între 50 000-99 999 locuitori 9 oraşe, în
categoria celor cu o popula1,ie între 30 000-49 999 locuitori 11 ora~e şi
~n categoria celor cu o populaţie între 20 000-29 999 locuitori 10 oraşe.
Ceie mai numeroase erau oraşele de talie mică. Dintre acestea 49 intrau în categoria celor cu o populaţie între 1 O 000-19 999 locuitori, 56
în categoria celor cu o populaţie între 5 000-9 999 locuitori, 31 oraşe
aveau sub 5 OOO locuitori. Astfel, 136 oraşe (adică 790/o) din cele 172
erau centre urbane cu mai puţin de 20 OOO locuitori.
In Bucureşti. cel mai mare oraş al ţării, se afla astfel 17,50/o din
totalul populaţiei urbane a României şi 3,50/o din populaţia ţării. Procen lul era mic în comparaţie cu alte procente ce exprimau proporţia
pe care o reprez~nta în cadrul populaţiei totale populaţia capitalelor
J.!Lor state la acea dată. Astfel Parisul concentra 120/o din populaţia
Franţei, Berlinul 7 % din cea a Germaniei, iar Budapesta 150/o
din
populaţia Ungariei. Un alt aspect ce poate fi subliniat este detaşarea
acc!~ntuată a capitalei din punct de vedere al populaţiei concentrate
faţ<l de restul aglomerărilor urbane. Aşa cum semnalam, în 1930 numai 5 oraşe exceptând capitala aveau peste 100 OOO de locuitori, iar
Chişinăul, al doilea oraş după Bucureşti ca număr de locuitori, ave.a
d0ar 18"/o din numărul locuitorilor capitalei. In alte state erau mai
multe oraşe cu o populaţie la fel de mrrneroasă cu a capital€i2.
.
Trebuie remarcat de asemenea faptul că 23 oraşe municipiP (adică
1 tn perwa:cW. 1938-1940 au fast publicate 10 volume în c;ire au fost preluc:·ate datele Recensământului general al populaţiei României clin 29 decembrie
19::0.
~ I. Measnicov, în Analele economice şi statistice, XXIII, l-3, 1940, p. 143-

lH.

'' Le1?ea de unificare administrativă din 14 iunie 1!125, a introdus
urbană m·~ul municipiu. definindu-l ca oraşul „re~ectin\.ă de judeţ,
numărul locuitorilor şi importanţa l'lli economi.că s:au culturală are o
înnîurfre a.'i.upra dezvoltării generale a statului. .. " (G. Hetegan, în
stati-~lică, 7, 1965, p. 51>-57).
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cele 15 oraşe cu peste 50 OOO de locuitori, 6 oraşe din cele 11 repartizate în categoria oraşelor cu o populaţie intre 30 000-49 999 locuitori
ş1 2 oraşe din categoria celor cu o populaţie între 20 000-29 999 locuitori), deţineau 56,30/o din populaţia urbană 4 • Cele 136 oraş€ situate
sub limirta de 20 OOO de locuitori, adică 790;0 din totalul oraşelor României, concentrau 33,60/0 din tO'::.a.lul populaţiei urbane a ţării. Astfel
se remarcă tendinţa de concentrare a celei mai mari părţi a populatid
urbane în câteva oraşe mari, în timp oe in ansamblu dominau localităţile urbane de mici dimensiuni.
O altă clasificare a oraşelor bazată pe criteriul structurii profesionale a populaţiei active, contribuie la întregirea imaginii asupra tipurilor de oraşe, al unor aspecte privind societatea şi modul de viaţă
urban. In 1945, Ch. D. Harris, studiind oraşele americane a realizat o
primă tipologie de acest gen 5 . In România, preoeupări in această direcţie pot fi identificate în cercetări vizând evoluţia oraşelor postbelicl'_
Clasificarea pe car€ o prezentăm valorifică reperele metodologice oferite de aceste demersuri 6 precum şi datele furnizate de Recen.sământuT
de 'la 1930 .privind structura profesională a populaţiei active a oraşelor
României.
Pe baza criteriului ocupaţiei populaţiei active se pot delimita patru
tipuri de oraşe - cele în care predomină populaţia ocupată în S''ctorul primar (agricultură), în sectorul secundar (industrie şi construcţii),
in sectorul terţiar (sfera neproductivă, incluzând aici in mod convenţional comerţul şi întreaga ramură a transporturilor), şi oraşe mixte'.
Localităţile urbane au fost clasificate în funcţie de .sectorul care
rnprindea majoritatea absolută a populaţiei active şi care determină tipul
economi-c al oraşului. Populaţia ocupată în fiecare din celelalte sectoare
nu atingea în aceste oraşe proporţia de 200;0 din totalul populaţiei 8Ctive. Jn carul oraşelor mixte în fiecare din cele trei sectoare economice erau ocupaţi peste 200/o din locuitorii oraşului. La rândul lor fiecare
din aceste tipuri p.c.rt fi împărţite în subtipuri. Ele se delimitează in
funcţie de sectorul economic în care se regăseşte majoritatea relativă
a populaţiei active a oraşului şi sectorul in care este reprezentată populaţia activă în proporţie de cel puţ.in 20 % (vezi anexa I şi TI) 9 .
Din cele 1 71 oraşe ale României interbelice (fără Bucureşti), 23
oraşe (140/o) intrau în categoria oraşelor având seetorul primar pre-dominant, oeea ce înseamnă că majo.ritatea absolută a populaţiei activ.e
a acestor oraşe era ocupată în agricultură, locuitorii care lucrau în
sectorul secundar şi terţiar reprezentând fiecare sub 200/o din popul.atia
activă a 01aşului. Toate oraşele de acest tip aveau sub 20 OOO de locuitori. 36 .>raşe (21 O/a) erau oraşe cu activităţi din sectorul primar şi tcr• Po.pulaţia, ;n Conjund'ura economiei româneşti, I, 1 şi 2, Hl36, p. J!l-20.
5 l\I .. ~mcayol.o, [,a villP et se.~ territoires, Paris, Hl90, p. fi'8.
<! Vezi cu prccrtdere 1. Mea~nko'v. in Revista de statistică, 9, 1970.
' Formulată ele C. Clark ~i J. Fnura,..t.ie, ~mpă.rţirea in sectoarele primar.
secundar ~i terţfar a fo~t. adoptrită în lw;-rările de sociologie, econom:ie, · uemopTafie etc.
(T. Mensnicov, J. Hrbtctche. VI. Trebici, Deniografi.a. oraşelor Homânit'i,
Bucureşti, HJ/7, p. 23).
·
~ Date: Hereru.:imântul din 1n:10 Ca!cule proprii.
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ţiar, adică

în care majoritatea relativă ~ populaţiei lucra în agricultură,
cei ce se ocupau în sfera neproductivă reprezentând cel puţin 200/o din
totalul populaţiei active. Şi localităţile urbane IDelţionate ca aparţinând
acestui subtip, aveau toate sub 20 OOO de locuitori. împreună cu ora.ş.ele
din prima categorie, cu activitate predominantă în sectorul primar, totalizau 59 oraşe (adică 350/o din ora.şele României interbelice). Nici un
oraş nu se înscria în subtipul oraşelor cu activităţi din sectorul primar
şi secundar.
De asemenea nu exista nici un ora.<i în care majoritatea absolută
a populaţiei active să fi.e încadrată în sectorul secundar în aşa fel încât
in ·celelalte sectoare populaţia activă să reprezinte mai puţin de 20%
din totalul populaţiei active. Nici oraşe cu activităţi predominante 'in
!lectorul secundar şi primar nu figurau între oraşele vremii. Erau în
schimb 5 oraşe (3 %) cu activităţi in sectorul secundar şi terţiar, din
care 4, Reşiţa, Câmpina, Mediaş, Petroşani, cu o populaţie intre 10 OOO
şi 2.0 OOO de locuitori şi 1, Baia Sprie, cu mai puţin· de 5 OOO locuitori.
7 oraşe se încadrau în categoria celor cu activitate dominantă în
sectorul terţiar. Intre ace5tea era un singur oraş cu o populaţie depă
şind limita de 100 OOO de locuitori, şi anume Chişinăul,
4 oraşe din
cele 7 având sub 20 OOO de locuitori. Cele mai multe ora.<ie reprezentau
1motipul or~or cu activităţi în sectorul terţiar şi secundar. Erau astfel
38 oraşe (220/0 ) în care majoritatea relativă a populaţiei active se aila
în sectorul ter'ţiar, peste 200/o în sectorul secundar (în multe cazuri p{rnă
la 35--400/o şi ~te) şi sub 200/0 in sectorul primar. În această categorie se încadra şi capitala. Erau reprezentate astfel toate categorii·le
de o:rdţ)e după mărime, în primul rând oraşele cu 50 OOO până la 100 ocio
de locuitori în proporţie de 780/o din totalul oraşelor din această ca.icgorie de mărime, şi oraşele cu o populaţie între 100 000-499 999 locuitori in proporţie de 800/0 • In cadrul acestui subtip figurau şi oraŞc din
:·ategoria celor cu o populaţie intre 20 000-29 999 locuitori, într-o pro~rţie de 20 %. şi cele între 30 000-49 999 locuitori, în proporţie
de
360/8 din totalul ora.<ieJor din această categorie de mărime. Un alt subtip bine reprezentat a fost cel al oraşelor cu activitate în sectorul terţiar şi primar, în care se încadrau 29 oraşe (170/o). Erau oraşe din to.'l.te
categoriile de mărime aflate sub limita de 50 OOO de locuitori, fiind
cuprinsă aici cea mai mare parte a ora.<?elor cu o populaţie între 20 00029 999 şi 30 000-49 999 locuitori in proporţie de 600/a, respectiv 4611/o.
Oraşe mixte erau 33 (190/o) localităţi urbane ca:re se impărţ~u în
trei subgrupe. Erau astfel 3 oraşe (1 O/o) cu activităţi multiple cu predominarea sectorului secundar, 7 oraşe (4 %) cu activităţi multiple cu
predominarea sectorului primar şi 23 oraşe (14%) cu activităţi multiple
cu predominarea sectorului terţiar.
Simplificând clasificarea şi împărţind ora.şele după· predominarea
populaţiei active într-unul din cele trei secloare de activitate, constatăm că 570/0 din totalul oraşelor României interbelice erau oraşe cu o
populaţie activă în ma_loritatea absolută sau relativă în sectorul tert;iar,
390,10 ·în sectorul primar şi doar 4% în sectorul secundar. 1n cazul onşelor cu predominarea populaţiei QCl.lpate în sectorul ,terţiar, populaţia
activă figura cu prec:ădere în instituţijle publice ş.i la _categoria diverse,
.
.
'· ..
.
.
•'.

;.
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dar au existat şi oraşe în care a predominat populaţia ocupată în comerţ şi tr;..nsporturi, imprimând un caracter specific acestor oraşe. Este
cazul unor oraşe porturi de la Dunăre sau Marea Neagră, sau ora~e
centre feroviare, cum a fost de exemplu oraşul Paşcani.
Urmărind situaţia oraşelor pe categorii de mărime şi
profil economic, se pot face de asemenea câteva observaţii. Oraşele cu o populaţie cuprinsă între 100 000-499 999 locuitori şi peste 500 OOO de loemtori erau în primul rând oraşe în care era dezvoltat sectorul terţiar, cu o majoritate absolută a populaţiei active ocupată în acest sector
cum era cazul capitalei şi al oraşului Chişinău, sau relativă în celelalte
4 oraşe din această categorie de m<1rime, alături de sectorul terţiar
fiind dezvoltat şi sectorul secundar care ocupa în medie 24,12D/g din
totalul populaţiei celor cinci oraşe, exceptând capitala. În acest caz,
28% din populaţia oraşului era ocupată în industrie şi construcţ.ii, şi
do.ar 3,8 % în agricultură. Şi în celelalte oraşe amintite populaţia ocupată în agricultură
nu depăşea proporţia medie de 8,340/o. Un profil
economic aproape identic şi o repartizare într-o proporţie asemănă
toare a oraşelor în cele 2 categorii amintite se înregistra în oraşele cu
o populaţie cuprinsă între :JO 000-99 999 locuitori. Şi în oraşele cu o
'._)opu}.aţie între 20 000-49 999 locuitori în toate cazurile dominant era
sectorul terţiar. însă o pondere importantă au deţinut-o oraşele cu activităţi în sectorul tertiar
şi primar. Ele reprezentau 460/o clin totalul
oraşelor cu o populaţie între 30 000-49 999 locuitori şi 600/o din totalul
c-raşelor cu o
populaţie între 20 000-29 999 locuitori. Oraşele cu activităţi în sectorul tertiar şi secundar reprezentau 360/0, respectiv 200;0
din totalul oraşelor din categoriile de mărime amintite.
O mai mare diversitate a tipurilor economice ale oraşelor se remarca în cazul celor cu o populaţie sub 20 OOO de locuitori. Astfel, 330/o
din totalul oraşelor cu o populaţie între 10 000-19 999 locuitori aveau
majoritatea absolută sau relativă a populaţiei active ocupată în sectorul
pdmar. 8 % în sectorul secundar, 590;0 in sectorul terţiar. Oraşele cu
o populaţie între 5 000-9 999 locuitori aveau caracterul agrar cel mai
pronunţat, în 600/o din totalul oraşelor din această categorie de mă
rime, sectorul în care se afl.a ocupată majoritatea absolută sau relativă
a populaţiei active fiind sectorul primar. Urmau oraşele cu majoritatea
1.bsolută sau relativă a populaţiei active in sectorul terţiar, el reprez~ntând 330;0 din totalul oraşelor din această categorie de mărime. 80/0
reprezentau oraşele cu o majoritate relativă sau absolută a populaţiei
ocupată în sectorul secundar. Oraşele cu mai puţin de 5 OOO de locuitori prezentau o situaţie asemănătoare, proporţiile oraşelor după activitatea dominantă a populaţiei active fiind de 550/o din total oraşe cu
majoritatea absolută sau relativă a populaţiei active în sectorul primar,
3911/o în sectorul terţiar şi 60/o în sectorul secundar.
Clasificarea oraşelor după numărul locuitori-lor şi structura profesională a populaţi-ei active ilustrează predominarea unor centre urbane
de talie mică, în cadrul cărora o pondere importantă au deţinut-o cele
Îh care populaţia aetivă era ocupată într-un număr important în agri~uUură. Dimensiunea şi ocupaţia locuitorilor ar putea genera îndoieli
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cu privire la măsura în care a.ceste localităţi erau îndreptăţite să se
bucure de statutul de oraş.
Aceste criterii n-au fost luate în considerare în definiţia juridkă
a oraşului interbelic9 . Incă în epocă aceste oraşe au fost coilJSiderate
de unii specialişti ca o formă urbană specifică, răspândită şi-n alte
state ale Europei Central-Sub-Estice, ce admitea convieţuirea agriculturii cu alte meserii şi chiar întemeierea de oraşe de către agriculwri 12 .
Astfel, excluderea acestor localităţi din categoria oraşelor pornind de
la definiţii statistice sau pe baza structurii profesionale, o con.siderăm
inoportună, prematură pentru stadiul adual al cercetării. Se impune o
perspectivă mult mai complexă asupra acestor localităţi, care să permită '.in final delimitări de acest gen.
Tiopologia oraşelor interbelice prezentată în paginile anterioare
evidenţiază şi o categorie de oraşe care prin dimensiuni şi structura
profesională a populaţiei .prezLl'.ltă caracteristicile unei vieti orăşem~,şti
comparabilă cu a oraşelor vest europene.
In ansamblul său clasificarea oraşelor după măr.ime şi ocupaţia
locuitorilor o considerăm ca un .prim pas într-un demers mai amplu de
investigare a oraşelor României interbelice. Cu toate limitele sale in~
rente, între care perspectiva mai mult enumerativă şi statică dt.>Cât
explicativă şi dinamică asupra oraşelor, considerăm că in ansamblu
dasificarea permite unele estimări privind caracteristici ale oraşelor
şi societăţii urbane interbelice.
GHIZELA COSMA

Re.t.egan, op. cit., p. 55--5'i.
F. Erdei, Magyar vdros, BUd"'Pe!iţ, UJ':J9.

.D C~.
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ANEXE :I G,rup.ar.ea ora,dor pe tipuri economi.ce şi categor,ii ele mihlme.
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după mărime şi

tipul economic:

cu activitate în sectorul primar
oraşe cu o populaţie intre 10 000-19 999 lacuitori:
Băile;iti

Comrat
Zimnicea
Dărăbani
oraşe

populaţie

cu o

între 5 000-9 999 locuitori:

Ilâr.'_ău

Sadagura
Ştefăneşti

Urziceni
Herta
Strehaia
Plen Ha
Ocnt:>le Mari
Drăgă~ani

Panciu
Vă.<;.căuţi

pe

Ceremuş

Bal'i
Za.<>tavna
-

ora<;e

5llb

5 OOO locuitori:

Cozmeni
Tuzl:t
Călimănesti

Soka,

·

Filip~tii cte Târg
Băile Govora

Ornşe
Oraş!!

cu activitate în sectorul primar
cu activităţi în sectorul primar
ora~e

şi

secundar -

nu s.unt.

şi tel'ţiar:

cu o populaţie intre 10 000-19 999 locuitori:
Alexandria
Chilia Nouă
Husi
Suceava
Turnu Măgurele
Paşcani

Târgu Ocna
Cahul

Oltenit.,
Câmpulung Moldovenesc
ora!ie c<.1 o populaţîe între 5 000-9 999 locuitori:
Siret
Vatra Dornei
Tiirgu Neamţ
Corabia
Storojinet
Odobeşti

Calafat
Slobozia
Vâlcov
Curtea de
Adjud
J.eova
Pucioasa

Argeş

Măcin
Urlaţi
Găeşti
Varn~-

25 -

Acta Mnei Pvrolusensis, voi. XX, 11196
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oraşe

-

cu o

populaţie

sub 5 OOO locuitorj:

Săveni

Târgu Frumos
Babadag
;Isaccea
Mărăşeşti
Mihăilenl
Năsăud

Ostrov.
Techirghiol
Oraşe cu activitate în sectorul secundar nu S'llnt
Oraşe cu activităţi fn sectorul secundar şi primar - nu sunt
Oraşe cu activităţt fn sectorul secundar şi terţiar
- - - "oraşe cu o populaţie intr.e 10 000-19 999 locuitori
~iţa

Câmpina
-

Mediaş
Petroşani
oraşe cu o populaţie

sub 5 OOO locuitori

Baia Sprie
Oraşe

cu activitate în sectorul

-

oraşe

-

orillie

-

Constanţa
oraşe cu o populaţie

-

Oraşe

populaţie
Chişinău
ou o populaţie

cu o

terţiar

între 100 000--499 999 locuitori
între 50 000-90 999 locuitori

între 30 U00--4() 999 locuitori
BazarJric
oraşe cu o populaţie între 10 .000-19 999 locuitori
Silistra
Dorohoi
oraşe cu o populaţie între 5 000-9 999 locuitori
Medgidia
Sulina
c11

activităţi

oraşe

în sectorul terţiar şi primar

cu o populaţie intre 30 000-49 999 locuitori
Cetatea Al bă
Focşani

Ti-ghin.a
Giurgiu
Bălţi

oraşe C'll

o populaţie între 20
Rom2n
Sighet
Hâriad
hmail

ooo~w

999 locui ton

'T'â:-guvişte

-

ora~e

Tulcea
cu o popula\ ie între 10 000-19 999 locuitori
Călăraşi

·recuci
Vaslui
l:.âmnku
Soroca
Caracal
Holgraci

Sărat

Făltic~ni

:rârgu Jiu
He ni
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Slatina
1 urtu.:aia
Rârrmicu Vâlcea
Or hei
oraşe cu o populaţie între 5 000---9 999 locuitori

. „'

Orsova

-

Baicic
ora'?e cu o populaţie sub 5 OOO locuitori
Călăraşi

Mangalia
cu activităţi în sectorul terţiar şi secundar
oraşe cu o populaţie între 100 000-499 999 locuitori

Omşc

Cernăuţi

Ja<;i
Cluj
-

oraşe

Galaţi
cu o populaţie

între 50 000-99 999 locuitori

Tilnisoara
Oradea
Ploi~ti

Arad

\•

Brăila

-

-

Craiova
Brasov
oraşe cu ii populaţie între JO 000-49 999 locuitori
Sibiu
Târgu Mureş
Buzău
Bacău
oraşe cu o populaţie

oraşe

între 20 000-29 999 locuitori
Lugoj
Turnu Severin
cu o populaţie între 10 000-19 999 locuitori
Pite.'>ti

Dej.

Bistriţa

'·

-

oraşe

B<tia Mare
Câmpul un~
Alba Iulia
Sfântu Gheorghe
cu o populaţie Intre 5 000-9 999 locuitori

AW::ct

Rpg·hin
Odnrhei
Fi!i5ăraş
Orăstie

Cerna Voda
Gh«rla
Slănic

1'irgu Secuiesc
.
~~a..-;e cu o populaţie sub 5 OOO locuitori
Blaj
Sinaia:
Vâjnita
Abrud
C«rmen Sylva
Or.a.~e cu 11ctivitdţi multiple
·. a) cu· prt•dominarea ·sectorului secundar
-"-- oraşe cu o popu_Jaţie inire 20 00~29 999 locuitori
Turda
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-

oraşe

cu o

populaţie

între 5 000-9 999 locuitori

Buhuşi

-

or~e

cu o populaţie sub 5 OOO locuitori
Hunedoara

b)

cu predominarea sectorului primar
oraşe

cu o populaţie între 10 000-19 999 locuitori
Salonta
Gheorgheni
oraşe cu o populaţie intre 5 000-9 999 locuitori
Sebeş

oraşe

Huedin
Cavarna
cu o populaţie sub 5 OOO locuiaori
Hârşova

Bala de

Aramă

c)

cu predominarea sectorului

-

oraşe

terţiar

-

cu o populaţie intre 50 000-99 999 locuitori
Satu Mare
ora"ie cu o populaţie intre 30 000-49 999 locuitar;i

-

oraşe

Botoşani

or~

cu o populaţie intre 20 000-29 999 locuitori
Piatra Neamţ
cu o populaţie între 10 000-19 999 locuitori
Rădăuţi

Carei
Hot.în
Sighişoara
Hoşiorii de

oraşe

Vede

Deva
cu o populaţie intre 5 000-9 99H locuitDri
Ora vita
Caransebeş
Zalău
Şimleu! Silvaniei

Mo.ine:>ti
Diciosânmărtin

oraşe

Mizil
Gura Humorului
Upova
cu o populaţje s.ub 5 OOO locuitori
Miercucea Ciuc
Beiuş

Vălenii de Munte
Dumbrăveni
Haţeg

OJE STXDTE RUMANIENS UM 1930. VERSUCH EINER
TYPOLOGIE
(Zusammenf.assunl')
Die professionel!e Struktur der aktiven Bevi:Rkerung und die Ausmaae d.er
ausgedriickt in der l'::inwohnerzahl, bilden dle be-lden Kri~rien, dii• l\"1r
den Aufbau einer Typologie der ·Stădte Rwnăniens in der Zwischenkriegszei.t in
Betracht gezogen wurden. Die Klassif.itzierung fu6t auf Berechnungen, die von
den in der AlJgemeinen Volkszăhlung Rumăniens vom 29. Dezember 1930 ent.

Stădte
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haltenen Angaben ausgehen; <labei wtird die Lage der 172 Ortschaften untersucht, die zu jenem Datum als Stădte bezeichnet werden.
Ausgehend von den Beschăftigungen der aktiven Bev,olkerung wurden vier
Arten von Stă.dte unterschiedcn: mit der BevolkeI"ung vorherrschend im primă
ren Sektor (Landwirtschaft) beschăftigt, im sekundăren Sekitor (Industrie und
Bauten), im
tertiăren Sektor (niich1lproduktive Sphăre, wobei dBII'unter konventionell der Handel und die gesamte Transporttărtigkeit verstanden wird), unei
gernischte Stădte. Die Stădte wurden aufgrund jenes Seh.--tors klassi1fiziert, in dem
die absolute Mehrhei.t der aktiven BevOlkerung beschăftigt war und der den
wirtschaftlichen Typ der Stadt bestimmt. In diesen Stădten umfaBte die in anderen Sektoren beschtiftigte Bevi:Hkerung nicht mehr als 200/o der Gesamtheit der
:iktiven Bevolkerung. Im Falle der gemischten Stădte waren in jedem der drei
wlrtschaftlichen Sektore rnehr als 20D/o der Berolkerung beschăftigt. Jeder d.ieser
Typen wurde seinerseits in mehrere Untertypen eingeteiilt. Diese wurden aufgrund des wirt.schaftllichen Sektors abgegrenzt, in den sich die relative Mehrheit
der aktTven BevOlkerung der Stadt eingliedert und des Sektors, in dem die aktive
Bevt>Ikerung zu wenigstens 20D/o vertreten ist.
Somit geht hervor, daB der GroBteil der stădtischen Bevolkerung in Stădten
mit einer Einwohnerzahl von i.iber 20.000 konzentriert war, obwohl zahlenm!i.Big
die Stădte mit weniger Einwohnern vorherrschen, die 790/o der Gesamtheit der
Stădte Ruman.iens ausmachten. Vom Stan:dpunkt der professionnellen Struktur
der aktiven Bevolkerung herrscht in den Stădten mit liber 20.000 Einwohnern
.-Ier tertiăre Sekt.or vor, wobei die BeviQlkerung in relativer oder absoluter Mehrheit in cliesem Sekt.or beschăftigt war. In den Stădten mit liber 50.000 Einwohnern kommt ein guter Teil <l<'T Bev&lkerung, ~rnsser im tertiăren Sektor. <rnch im
sekundăren Sektor vor. Im Falle der Stădte zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern bleibt df'r tertiiire Sekto:· vorherr!iehend, aber auch der primăre Sektor ist
f'Ut vertretPn.
Die Ortscharten mit Wf'ni~er als 20.000 Einwohnern, die 1930 ah Stădte
verzeichnet waren. bieten eine
groBere VieHa!t an wirtschaftlichen Typen uncl
insr,eo;aJTit eine groBere Anzahl von Stădten, in denen die Beschliftigung der BevOlkerung der Ortschaft einen deutlicheren Agrarcharakter verleiht. Die Ausrru1Be
du Ortschaft und die Beschăftigllnf! der F..inwohner kli:innte in manchen FălJen
Zweifel aufwerfen, ob diese Orts~haften berechtigt waren, den Status einer Stadt
zu be.~itzen. Fiir solche Stădte si:nd komplexere Untersuchungen angebracht.
ObwoW die Klassifizierung eine aufzăhlende und statische Per.;pektive fiir
die Stădte bietet, sind wir der Meinun:g, daB sie insgesamt manche Schlitzungen
bezuglich der Kennzeichen der Sttidte und der zwischenkriegszeitlichen s1.ădtischen
Gesellschaft Rumăniens erlaubt.
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CATEVA DATE CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA S.A. „MINELE DE
CARBUNI DIN ARDEAL"

Sfârşitul secolului al XIX-lea şi 'începutul celui
de-al XX-lea a
însemnat pentru industria Transilvaniei un vădit progres cu toate convulsiile provocate de perioadele de recesiune. Dezvoltarea reţelei de
căi ferate, ale indwitriei ·prelucrătoare, a creşterii consumului de energie
in general au determinat deschiderea şi punerea în exploatare a unor
:i.oi şi noi zăcăminte de cărbuni. Printre acestea se află şi zăcămintele
situate în .comunele Şorecani şi Tic judeţul Cojocna cunoscute dupii
august 1918 sub numele de „Minele de Cărbuni din Ardeal" Societate
an:>nimă .
. Ca şi în alte cazuri, exploatarea sistematică a zăcămintelor de căr
buni din Şorecani şi Ticu a început după construirea şi. darea folosinţă
a căilor ferate, în speţă, a celei care legau Oradea de Cluj şi mai departe spre Braşov. In acest mntext în anul 1880 s-a constituit „Erdelyi
Banya Reszveriyt{irsasag" (Compagnie des Mines de Trasylvaniu).
Aeeastă societate era înregistrată la Bruxelles şi la Cluj şi avea
ca
obiect de activitate tocmai punerea în valoare a zăcămintelor de căr
buni mai sus amintit.el.
De la înftinţarc, se pare că societatea a avut dificultăţi legate de
c:.chitarea cărbunilor pe care 'ii furniza căilor ferate şi pe care statul nu
reuşea să-i
achite cu regularitate. La acestea se adaugă concurenţa
cărbunilor apăruţi pe piaţă din producţia altor societAţi
consolidate
economic. In aceste împrejurări adunarea generală a societăţii, ţinută
la Bruxelles în ziua de 9 aprilie 1912, a hotărât lkhidarea societăţii,
însărcinând cu această operaţiune pe Frederic Grosz, directorul general
al societăţii, domiciliat în Cluj. Potrivit hotărârilor adunării generale,
.iichidantul avea sarcina de a vinde averea societăţii unei alteia existente, unei societăli noi înfiinţate sau unei persoane particulare.
Condiţiile create de primul război mondial, dar mai ales condiţiile păcii,
care se conturau în anul 1918 au determinat conducerea
veche să adopte formula înfiinţării unei noi societăţi pentru exploatarea
cărbunilor de la Ticu şi Şorecani av;înd ca acţionari persoane indigene,
domiciliate în totalitate în Transilvania, respectiv: Cluj, Timişoara şi
Târnăveni. Chiar dac;{ tratatele de pace nu erau încheiate la data înfiinţării noii societăţi, marele capital internaţional a prevăzut. posibilele
lo-r prevederi, de a trece parte din capitalul unor întreprinderi pe seama
statelor în g.raniţele cărora urmau să intre anumite teritorii şi. în con~ecinţă a .hotărât lichidarea vechii societăţi şi înfiinţarea uneia noi
ai
c.ărei acţionari urmau să fie persoane exclusiv localnice.
·
1n iulie 1918· la Cluj este făcut pu:blic pro.iectul noii societăţi „Minele de cărbuni din Ardeal" S.A. cu sediul în Cluj.· Scopul noii sode1

Arh.Stat.Deva, fond Inspectoratul geologic

şi

minier
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tăţi era de
a cumpăra proprtetăţile societăţii lichidate „Compagnie des
Mines de Transylvanie" precum şi concesiunile de exploatare deţinute
de aceasta în judeţul Cojocna, precum şi a altor proprietăţi funciare deţinute de pomenita societate. De asemenea făceau obiectul cumpărării
toate instalaţiile şi amenajările mobile şi imobile cuprinse în acele proprietăţi. In continuare, scopul societăţii era formulat de a se spori producţia de cărbune, de a se desface această producţie sub formă brută
sau prelucrată, de a se achiziţiona şi valorifica alte zăcăminte minerale,
de a prelua alte întreprinderi industriale sau comerciale în totalitate
sau parţial.
Capitalul social al firmei se fixează la valoarea de 2.000.000 coroane care urma a se realiza prin subscrierea a 1 O.OOO acţiuni în valoare de 200 coroane fiecare.
ln cadrul aceluiaşi apel de subscriere societatea in lichidare se
obliga să asigure în favorul noii societăţi exactitatea datelor din apelul
de înscriere, să cedeze întreaga avere şi ca din preţul de cumpărare să
răscumpere cele 2400 bucăţi de obligaţiuni în valoare de 1.200.000 franci
emise de societate cu ocazia înfiinţării.
Adunarea generală de constituire a fost convocată pentru 31 august
1918 în Cluj la sediul vechii societăţi „Erdelyi Banya Reszvenytarsasag" de pe CaJ.ea Francisc Iosif nr. 39. După îndeplinirea procedurilor
legale în unanimitate s-a hotărât constituirea noii societăţi ,,Minele de
cărbuni din Ardeal" S.A. cu sediul în Cluj.
Aş.a cum rezultă din lista de subscriere anexată apelului cele 10.000
acţiuni au fost repartizate astfel:

I. Frederic Gr6sz

2. Iuliu Llszli>
3. Bela Morvay
4. Iosef Ott
J. Dr. Zoltan Szanti>
6. Iacob Molnar
7. Hetmann Lindner
8. Dr. Paul Szănt6
9. Niculae Szăntii

2000
500
500
500
1500
500
1500
1500
1500

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

Cluj
Cluj
Cluj
Cluj
Cluj
Cluj
Timişoara

Târnăveni

Cluj

Cine erau de fapt aceşti acţionari un document ulterior precizează:
Frederic Gr6sz - director la Banca comercială Cluj
Dr. Zoltin Szant6 - proprietar Cluj
Iacob Molnar - director Societate comerdală Cluj
Niculae Szc\nt6 - general director Cluj
ln privinţa activităţii din primii ani am adăuga că societatea a fost
intr-o continuă de-zvoltare. ln anul 1920, aşa cum rezultă din darea de
seamă a consiliului de administraţie, s-a realizat un beneficiu net de
148.788,85 lei din care reţinându-se cheltuielile de admininstraţie s-au
propus dividende în valoare .de 100.000 lei pentru toate cele 1 O.OOO acţjuni. Tot cu prilejul adunării generale din 21 iulie 1921 se propune
sporirea capitalului social la suma de 5.000.000 lei constând din 50.000
buc. acţiuni a câte 100 lei fiecare.
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Cât prive;;te lucrările propriu zise făcute în interesul producţiei
pot fi amintite, repararea funicularului, a staţiei de încărcare şi descărcare a cărbunilor, un nou cântar, s-a instalat o nouă linie electrică
de mare tensiune, s-a instalat un nou compresor Flottmann, s-au făcut
deschideri de noi straturi de cărbune etc. Investiţiile s-au ridicat în
1920 la suma de 1.700.000 lei ceea ce a dus la sporirea averii societăţii
în 1920 la suma de 3.888.000 lei.
S-au făcut investiţii şi pentru asigurarea unor condiţii nunrme
pentru atragerea de noi lucrători. În acest sens .s-a construit un spaţiu
pentru cazarea a 40 de muncitori şi alte 16 locuinţe familiale. De asemeni s-au cheltuit suplimentar 1.800.000 lei faţă de anul 1919 pentru
aprovizir';l.area magazinului muncitorilor cu <dimente, ca urmare a contractului colectiv de muncă.
In perioada următoare „Minele de cărbuni din Ardeal" S.A. vor
cunoaşte o dezvoltare continuă ajungând să ocupe locul al 8-lea în rândul principalelor societăţi carbonifere din România 2 •
MIHAI CERGHEDEAN

ANEXE:

I. TRADUCERE LEGALIZATA
PROIECT ŞI APEL DE SUBSCRIERE
Societatea „Erdelyi Banya Rcszvenytarsasăg" (Compagnie des
Mines
de
Transylvanie), firmă înregistrată în Bruxelles şi Cluj, de când există in continuu
5e luptă cu împrcjlli'ările nefavorabile, cari apasă asupra mersului afacerilor sale
in urma greutăţilor băne~ti ale tezaurului Statului. cari cu ocaziunea constituirii
fu necesitată să le preia de la predecesorul ei. N-a fost în stare să birue aceste
greutăţi, astfel ea fu împiedicată în dezvoltarea şi într-o formaţiune care să dea
piept concurenţei, cu toate că se găseau cantităţi corespunzătoare de cărbuni.
Acestor împrejurări se datoreşte, ca imediat după ce relaţiile sale economice se
consolidaseră astfel, că subsista speranţa spre o escontentare a creditorilor săi,
ea îşi hotărâse lichidarea, care a şi foL'lt declarată de către adunarea generală ţi
nută la Bruxelles în ziua de !l aprilie 1912, în acelaşi timp desemnând ca J.ichidator pe Frederic Gr6sz, domiciliat în Cluj, director general al societăţii. Lichidatorului i s.:a conferit din partea adunării generale împuternicirea expresă, ca
în decursul lichidării să poată vinde din mână libei-ă averea societăţii fie unei
societăţi anonime deja existente fie unei care urmează a se înfiinţa din nou sau
vreunei persoane particulare.
Având în vedere, că ridicarea baie~irii, de cărbuni indigenă, ~i in legătură
cu aceasta aşezarea pe o bază fennă a unei intreprinderi de acest ordin, în ţară,
era întotdeauna o chemare economică de primul rang, mai ales intre impreju1·ările de a5tăzi cari arată o producţie esenţial micşorată şi o căutare potenţată
de cărbtmi, având în vedere că aceste împrejurări in timpul
avântului industrial al pacei şi al refacerii necesare vor impune minelor de cărbuni pretenţiuni
şi mai potenţate: Societatea anonimă subsemnată sub lichidare, pentru valorizarea averii sale mi,niere şi-a ales un a.şa mod, prin care seriositatea şi importanţa
economică a întreprinderii putându-se asigura, fn acelaşi timp se poate şi incon2

L. Bâthory, in AIIC, XII, 1969, p. 202.
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jura, ca averea minieră prin că vânzându-<>e eventual unor partileulari să fie întrebuinţată
în scopuri de speculă. Pe această bază pe lângă servirea obligativă
şi tempestivă a scopului In scopul preluărti: averii miniere şi a continuării pe o
bază fermă economică a producţiei de cărbuni, proiecWl de jos a hotărât inffinţarea unei Societăţi anonime indigene, prin prezenta emiţând actualul apel de
subscriere asupra acţjuniJor.

I. PROIECTUL SOCIETAŢII AiNON. CARE URMJ<~AZA A SE lNFIINŢA
1. Firma Societăţii: Minele de cărbuni: din Ardeal S.A. (Erdelyi Szenbănya
Reszvenytarsasag); sediul: Cluj.
2. Obiectul Intreprinderii: cumpărarea proprietăţiilor de cărbuni şi a con·
cesiunilor de exploatare din judeţul Cojocna, aparţinăt.oare firmei Uchidante
Erdelyi Banya Reszvenyt.arsasag (Compagnie de'i Mines de Transylvanie) precum
~i al alt.or proprietăţi fonciare ale Societăţii, aparţinăt.oare acestei averi· miniere
~i a tuturor inst:alaţiunilor şi aranjamentelor mobile şi
imobile înfiinţate sau
innerente acelor proprietăţi, potenţarea şi continuarea, pe acest.e teritorii a producţiunii de cărbuni prin noi deschideri şi prin instalaţiuni corespunzătoare şi
desfacerea produselor miniere brute in forma naturală, prelu-crată sau transformată; deasemenea deschiderea, exploatarea şi valorificarea stabilim.entelor m1nera.iogice, cari eventual se vor achirziţi.ona mai pe urmă oriunde, precum şi înfiinţarea şi achiziţionarea in acelaşi scop al altor întreprinderi miniere, industriale
sau comerciale, sau angajarea cointeresărH la a.<;tfel de întreprinderi deja existente sau achiziţionarea in totaal sau în rparte ia acţiunilor lor.
3. lntreprinderea se constirtuie pe timp nelimitat.
4. Capitalul fundamental este de 2.000.000 coroane, care se va dobândi prin
subscrierea şi vărsarea a 10.000 bucăţi acţiuni la purtător, fiecare bucată achitată
c-u 200 coroane. Acţiunile se vor exmite prin contragere astfel, că despre 25 bu·
căţi acţiuni de valoare nominală de câte 200 coroane se va dresa câte o a-cţiune
contrasă cu o valoare nominală de 5000 coroane.
5. Termenul final pen<tru subscriere este ziua de 22 august 1918 orele 12
meridiane, până la care termen tot sem.na.torul de acţiune va fi dator să verse
30 la sută a valorH nominale a acţiunilor semnate de dânsul la casieria Societăţii
anonime sub lichidare, fondatoara, C1uj, Cid.ea Fran.ci.se Josif 39, contra unei
chitanţe. în ce priveşte restul de 70 la ~ută, asupra termenului de vărsare a acestui
resrt st.1tutele înfiinţate vor conţine dispoziţia corespunzătoare.
6. Subscrierea acţiunilor e<>te necondiţionată obligativă pentru semn.atori,
deasemenea şi achitririle următoare la caz de constituire precum şi preluarea acţiunilor semnate.
Faţă cu semnatorii tardivi la plată, se vor aplica urmările prevăzute de legea comercială.
7. Societatea anonimă sub lichidare, fondatoare, este îndrituită de a putea
refuza plusul de subscrieri la caz, dacă se vor semna atâbea acţiuni, a căror sume
nr întrece suma capitalului fundamental.
8. Adunarea generală constituit.oare se va ţine la 31 august 1918 la orele
4 după masă în biroul Societăţii Erdelyi Bănya neszvenytarsasiig sub lichidare,
Cluj, Calea Francisc Iosif 39 - cu următoarea ordine de zi: a. alegerea preşe
dintelui a:iunării generale; deasemenea grefierului şi a verificatorilor procesului
verbal; b. srtabilirea dacă capitalul fundamental este asi1mrat prin subscriere şi
vărsare; c. hotărârea a~upra chestiei de constituire; d. aLcâtuirea statutelor: e. hotărârea a<;upr'.l acceptării ofertei de vindere făcută în privinţa cumpărării averii
miniere a fond.~toarei şi asupra fixării preţului de cumpărare; f. alei?erea membrilor direcţionali şi ai comisiunii de S'Upraveghere; g. hotărârea asupra responsabilităţii fondato;-irei, prevăzută în art. 152 al legii comerciale.
La această adun:ire constituitoare domnii semnator1 de acţii prin preEenta
i;unt expres invitaţi.
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II. CON'flNUTUL OBLIGAŢIUNILOH. LUATE DE CATHE
FONDATOHI
Fondatorul subsemnat prin prezenta expres declară următoarele:
a. ia asupra-şi răspunderea pentru veritatea şi con'ctitatea datelor in-cl·ic<ttP î!ll
apelul de subscriere şi proiectul de sus;
b. se obligă că după constiutire va ceda averea minieră indicată în punctul 2
al actua~ului proiect pe un preţ de ct1ilnpărare, care se va stabili de către adu·
nm·ea generală constituitoare, şi că va dresa documentul necesar transpunerii;
c. se obligă, ca şi după cedarea, (transpunerii) averii va fi gata de dresa orice
declaraţie, care îi se va necesita societăţii înfiinţate din punct de vedere
al
trar:i<;punerii dreptului:
d .. se obligă, ca preţul de cumpărare ce se va plăti pentru averea minieră, îl va
întrebuinţa în primul rând pentru răscumpărarea celor 2400 bucăţi de obliga_
ţiuni cu o valoare nominală de 1.200.000 franci. embe cu ocasiui:iea înfiinţării
societăţii:

e. ia asupra-şi
s<atutele r;ale.

garanţia

că

societatea nu a emis alte hârtii aecât cele indicate în
Dat la Cluj în 15 iulie l!JlB

I .uăm la cunoştinţă conţinutul proiectului şi al apelului de subscriere indicat în paginile 1, 2, 3 ale prezentei coli, precum şi conţinutul oblignţiunilor luate
de către fondatoară, de asemenea şi invitaţia făcută la adunarea generală, şi
locul şi timpul adunării· generale, ~i în baza acestora facem următonrele subscrieri de acţiun1:

Nr.
crtj
1

-2

3
4

-5
-6
7

8

9

Termenul
subscrierii
21 aug.
1918
"
"

"
"
"
"

"
"

I

Xr.

acţiunilor

semnate

Suma vărsatii
asupra aeţuiuilor semnate

l500=una mie
duci sute buc.

120.000 Cor.
30%
30.000 Cor.
30%
30.000 Cor.
30%
30.000 Cor.
30%
90.000 Cor.
:10%
30.000 Cor.
30%
90.000 Cor.
30%

1500=una mie
cinci sute buc.
1500=una mie
cinci sute buc.

90.000 Cor.
30%
90.000 Cor.
3QO.'
,o

2000=două

mii

bucăţi

500 =cinci Sl\te
bucăţi

500=cinci sute
bucăţi

500 =cinci sute
b1\căţi
l500=~una mie
cinci sute buc.
500=cinci sute
bucăţi

proprie a semnaton\lui de

Iscălitura

Domieiliul semnătorului

acţiuni

ss Frederic
Grosz
ss ]uliu
I,asz16
ss Bela.
J\Iorvay
!'IS Iosif Ott
ss dr. Zoltan

Szaut6
ss Iacob
Molnar
ss Hermann
Lindner

Cluj. Calea Francisc Iosif 39
Cluj, Calea Prau
cisc Iosif 57
Cluj, Magyar-u 21
Cluj, Calea Francisc Iosif 11
Cluj, Calea Francisc Iosif 37
Cluj, str. Calvin 2
Timişoara, Oraşul

ss dr. Paul

intern, C. l<'rancisc
Iosif
Diccusânmartin

Szânt6
ss ~icului

Cluj. str. C.alvi11 4

Sză.nto

!nchis la 22 august 1918.
Erdelyi Szenbanya Reszvenytarsasflg sub lichidare
ss Frederic Gr6sz
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român - clauza de legalizare a copiei,
comerciale al Tribuna:lului Cluj.
L.S.
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de

către

con-

Adeverim oficios că prezenta traducece corespunde exact copiei autentificate
anexate produs lnaintea noastră de firma „Minele de cărbuni din Ardeal s.a.".
Cluj, in 22 aprilie 1922
Taxa 20 lei
Timbrul 1
L.S.
ss indescifrabil
notar public
Instituit ca substitut al notarului public
dr. Laurenţiu Nestor cu ordonanţa nr.
XV. A. 8/1921 prez. a Prezidentului
Tribunalului Cluj.

II. TRADUCERE LEGALIZATA
PROCES VERBAL
dresat asupra adunării generale constituiotoare a Minelor de Cărbuni d1n
Ardeal Socierate Anoniimă, ţinută la 31 august 1918 la oarele 4 după masă ln
biroul Societăţii „Erdelyi Bănya Reszvănytarsasâg", firmă sub lichidaţie în Cluj
Calea Francisc Josif 39.
Fiind de faţă:
Acţionarii: Frederic Gr6sz, He„mann Lindner, dr. Zoit.an Szănt6, Niculae
Szănt6, Juliu Laszl6, Bela Morvay, Josef Ott, dr. Paul Szănt6, Jacob Molnâr.
In reprezintanţa fondaitoreir: firmei sub lichidare „Erdelyi Banya Reszvenytârsasag" Frederic Gr6sz, director general lichidator, ln baza proiectului original
şi a apelului de subscripţie constată, că adunarea generală s..a convocat in termen de două luni socotite de la termenul final pentru subscrierea acţiunilor
ţinându-se în a,ceiaşi termen, şi că s-au menţinut normele legale prevăzute pentru convocarea adunărid generale constituit.oare, căci după cum se dovedeşte prin
coala de subS1Cripţ·ie, semnatorli de acţiuni prin iscăliturile lor au justificat invitaţia la adunarea generală
constiituitoare, precum şi că au luat la cunoştinţă locul şi tLmpul adunării generale, ln baza aceasta prezen.tându-se toţi semnatorii
de acţiuni.
Propune, că pentru conducerea adunării generale să fie invitat dl. Hermann
Lindner, - ceea.ce s-a luat la cunoştinţă cu aprobare de către toţi· cei prezenţi.
2. Hermann Lindner ocupând scaunul de prezidenţie, deschide ad.unarea
generală, în acelaş timp invitând spre conducerea procesului verbal pe dl. acţionar Juliu La:szl6, iar spre verificarea procesului verbal pe acţionarii
Bela
11..Jorvay şi dr. Zoltan Szanto, adunarea generală de act despre dispoziţiunea
aceasb a preşedintelui.

3. Preşedintele comunică, că va fi chemarea adunării generale de a se comvingc în primul rând, dacă:
a. capit.3lul funrbrental este asig-urat prin subscriere şi vărsare, L. sub~istă condi·ţiile lc:rale prevăzute pentru constituire, urmând ca tn acest
caz adunarea generală să decidă asupra constituirii Societăţii anonime plănuite.
c.. V.'1 trebui apoi ca adunarea generală constituitoare să alcătuLască statutele Societăţii ;monime,
d. m11i departe va avea să dispună asupra cumpărării averll miniere a Socletătii
anonime sub lichidare, fondatora,
e. asupra :-?legcrii mcmbr!lor direcţiunii şi ai comÎlsiunii de supraveghere,
f. în fine asupra responsabilităţii, care i se impune fondatorei pentru vărsarea
operată a a cţlunilor.
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Prezintă adunării generale proiectul original de fondaţlune,
care
apelul de subscriere, conform căruia din partea a 9 semnatori de
au fost semnate 10.000 bucăţi, deci lntreg stocul de acţiruni pe lângă că
fiecare seemnator a vărsat 30 la sută a valorii nominale din acţiunile semnate
de el;
prezintă estra.sul de condică, în mod reglementar dresat de către Societatea
;monimă
fordatore, deasemenea şi contra-chitanţele dresate a.supra vărsării de
către singuraticii subscriitori de acţiuni, cari dovedesc, că toţi subscriitorii în
conformitate cu conţinutul apelului de subscriere şi
cu prevederile respective
ale legi,i - au vărsat în numerar 30 la sută a valorii nominale a acţiunilor semnate de dânşii, vărsarea făcându-se fără scăzământ la fondatora la un t.ermen
tnainte de adunarea generală,
în fine constată şi partea-şi, că subsicriitorii de acţiuni fiind înainte avizaţi
pdn coala de subscriere despre timpul, locul şi ordinea de zi a adunării generale
şi prezentându-se toţi, adunarea generală este capabilă de a hotărt.
Astfel asigurate fiind toate condiţiile necesare constituirii Societăţii anonime
plănuite, roagă adunarea generală să hotărască a.supra lnfiinţărid Societăţii anonime plănuite.
Membrii adunării generale încredinţându-se despre corectitatea constatArilor
susmenţionate şi declarându-se toţi pentru constituire, preşedint.ele enunţă drept
hotărâre unanimă a adunării generale, cum cA adunarea generală a hotărât constituirea Societăţii .plănuite „Minele de Cărbuni d~n Ardeal S.A. „.
4. DupA această adunare generală trece la alcătuirea statutelor a S.A. plă
nuite. Aici preşedintele comunică, că fondatora a pregătit proiectul statutelor
Minelor de Cărbuni din Ardeal S.A. căruia fi va da citire, iar întrucât adunarea
generală va face
de al său conţinutul proiectului, propune, ca proiectul cetit să
se accepte drept statute ale Minelor de Cărbuni din Ardeal S.A.
Adunarea generală aderând la propunerea preşedintelui, a făcut de al ~ău
proiectul cetit al statutelor, nescMmbat, acceptându-l drept s.tatute ale Minelor
de Cărbuni din Ardeal S.A.
5. Având în vedere, că Societatea în primul rând s-a constituit cu scopul de
a cumpăra averea minieră a S.A. fondatoare, spre a cărei cedare S.A. fondatoare
s-a angajat, preşedintele invită adunarea generală să fixeze preţul, pe care va
prelua averea.
Adunarea generală declara în unanimitate, că aiccepta oferta de vindere cuprinsă în apelul de subscriere
şi fixează preţul de cumpărare a averii miniere.
care urmează a se prelua, in 2.000.000 coroane.

Ad. a.

conţine
acţiuni

şi

G. Preşedintele constată, că fondatoara nu şi-a rezervat dreptul asupra numirii direcţiunii prime, prin urmare invită adunarea generală la alegerea membrilor direcţiunii şi ai comisiunii de supraveghere. Comunkă, că în sensul statutelor direcţiunea va consta cel puţin din trei şi cel mult din şapte membri şi
alegerea se face pe trei ani. Comisiunea de supraveghere consta din trei membri
şi în prezent se va alege pe un an de zile. Invită adunarea generală spre operarea alegerilor.
Adun;i.rea r,enerală la propunerea lui Juliu Llszl6 prin vot deschis, unanim
acceptat, hotărăşte că va alege d'irecţiunea din 3 membri şi alege ca membrii pe
trei ani ai direcţiul'lii prime pe acţionarii Frederic Gr6sz, Hermann Lindner şi
dr. Zoltan Szant6, iar: de membrii ai comisiunii de supraveghere pe acţionarii
Bela Morvay, Josef Ott şi Juliu Lăszl6.

7. Preşedintele prezintă estrasul de condică al Societăţii anonime fondatoare,
conform căruia suma de 30 la sută vărsată asupra acţiunilor semnate de către
"SUbscriitorii acţiunilor de acuma înainte va sta deja la dispoziţia Minelor de
Cărbuni din Ardeal S.A., urmează deci„ ca în privinţa acestei sume să se hotărască
asupra descăreării de sub responsabilitatea sa şi a fondatorei. Propune, ca adunarea generală să acorde deS1Cărcarea.
Adunarea generală acordă descărcarea Societăţii anonime fondatoare sub
lichidare în privinţa sumei de 600.000 coroane vărsate de către acţionari.
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preşedinte.

ss Juliu Laszlo
grefier

clauza de legalizare a

conducătorului

registrului de firme al Tri-

. bunalului Cluj.

I,.s .

L.T.
. Nr. 117 /1922

Adeverim oficios că prezenta traducere corespunde exact copiei autentificate
anexate produs înaintea no.ao;tră de firma „Minele de cărbuni din Arcleal s.n.".
Cluj, în 22 aprilie 1922
Taxa 40 lei
Timbru 1
L.S.

ss indesciifrabil
Notar public
Instituit ca ·substitut al notarului public
dr. Laurenţiu Nestor cu ordonanţa
11r.
'X:V. A. 8 /1921 prez. a Prezidentului tribunalului Cluj.

QUELUUES DONNtES CONCERNANT LA FONDATION DE LA
S.A. CAMPAGNEE DES MINES DE TRANSYLVANIE
(Resume)
Le S.A. „Compagnie des Mines de Transylvanie" continue l'activite d'une
· soc-ictc" plus vieiJ.Jle „Erdelyi Banya Rc"szvenytarsasăg" (Compagnie dc>s Mines dE
Transylvanie) fondee en 1880. A cause des conditions economiques, en 1912 la
societe ,,Erdelyi Bânya Reszvenytm":'>as{1g 11 a decide sa propre liqui.da.tion. !Dans
Ies conditions de la fin de la guerre, en juiillet 1918, a Cluj, on lance un apQ.el
pour la fondation d'une nouvelle societe, :i;.·ant comme objet de l'activite la mfae
en valeur des g;isements de charbon dt~s villages Ticu et Şon•cani. L'a'is<'mble~
i:;enerale de fondation a eu lieu le 31 aout 1918, a Cluj.
Les 10.000 actions au prix de 200 corones, chacune a ete sousecrite par neu:f
personnes ayant toutes le domicile en Transylvanie: ;{ Cluj, Timişoara. Târnăveni.
1..e developement future de la societe a fait qµ'elle ocupe la huitieme place
au rang des societe charbonnieres de la Roumanie apres guerre.
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DE POPULAŢIE DIN SUDUL ŞI NORDUL TRANSILVANIEI
(1940-1944)

După Diktatul de la Viena asistăm la venirea în România, din nordul Transilvaniei, intrat sub administraţie ungară, a numeroşi români
fugiţi ori alungaţi de autorităţile sau de populaţia de origine maghiară.
La rândul lor, o bună parte a ungurilor rămaşi în sudul Ardealului l-au
părăsit după 30 august 1940, plecând în nordul provinciei. In toamna
lui 1940, când guvernul de la Budapesta a iniţiat politica de „retorsiune", procedând la masive expulzări de români din nordul Transilvaniei, cel de la Bucureşti avea să răspundă cu măsuri similare. S-a apreciat că din nordul Ardealului s-au rewas numai în ultimele patru luni
:ile anului 1940, voluntar ori forţat, peste 200 OOO de români, timp în
care din sudul provindei ar fi plecat circa 160 OOO de unguri 1•
in general, cei ce au fost forţaţi să-şi abandoneze gospodăriile nu
au putut să-şi ia peste frontieră aproape niciunul din bunurile avute în
proprietate. Întrucât fuga peste graniţă şi expulzările tindeau să ia
proporţii îngrijorătoare, cu consecinţe dintre cele mai grave asupra
stării economice a celor refugiaţi, cărora cele două guverne nu se dovedeau capabile de a le asigura mijloace de existenţă care să satisfacă
cererile unui trai decent, factorii de decizie de la Bucureşti şi Budapesta au apelat la medierea Berlinului. La 23 noiembrie 1940, Cabinetul Ministerului. Afacerilor Interne a cerut personal comandantului Inspectoratului General al .Jandarmeriei, generalul C. Vasiliu, să ordone
ca, timp de câteva zile, nici un ungur clin Români.a să nu mai fie expulzat, anunţându-se că reluarea acţiunii va fi comunii.cată de îndată
ce vor fi cunoscute detaliile ce vor fi transmise de la Berlin. Cabinetul
ministrului informa că şi ungurii luaseră măsuri de a nu mai expulza
pe români. Excepţiile erau admise doar pentru maghiarii ce doreau
să plece de bună voie în Ungaria, dar ministerul cerea ca aceştia să fie
trataţi cu mare grijă, pentru a nu se declara expulzaţi2.
Nu cunoaştem nici soluţia oferită de Berlin, nici măsura în care
ea a influenţat politica celor două state în legătură cu mi.cşcarea populaţiei. Cert rămâne faptul că în primăvara lui 1941, în condiţiile continu.i,'irii exodului dintr-o ţară în cealaltă, cu care se confruntau guvernele de la Budapesta şi Bucureşti, acestea au încercat stoparea. lui.
Astfel, o serie de dispoziţii emise de autorităţile centrale maghiare echivalau de fapt cu interdicţia intrării în Ungaria chiar şi a persoanelor
ce solicitaseră să părăsească pe cale legală România. Direcţia AdrninisI Cf. R. Lee Wolfi, The Balkans in Our Time, New York, 19ti7, p. 43; Otilia
George.scu-Roegen, The Agricult?Lral Population of Romanla, în Library of Congress,
Washington, D.C., S.U.A„ Microfilm Collections, Microfilm 2551 DO. 113, D.R.,
p. 51-52.
2 Arh. St.at. Bucureşti, fond Inspectorat\11
General al Jandanneriei, dosar

74 Jl941, f. 59.
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traţiei de Stat, din Ministerul român al Afacerilor Interne,
comunica,
la 3 aprilie 1941, Direcţiei Generale a Poliţiei, Prefecturii Poliţiei Capitalei şi Inspectoratului General al Jandarmeriei, prin ordinul nr. 159
A, că mai mulţi cetăţeni români de origine ungară, care renunţaseră
la această supuşenie, optând pentru cea maghiară, îşi lichidaseră toate
bunurile, prezentându-se la diferite puncte de frontieră pentru a trece
în Ungaria. Autorităţile maghiare nu au încuviinţat însă intrarea lor,
astfel că cei ce s-au aflat într-o asemenea situaţie au fost nevoiţi să
stea zile ori săptămâni întregi la frontieră, provocând numeroase reclamaţii şi anchete. Pentru a evita cazuri similare, se cerea instituţiilor
de resort ca, până la reglementarea problemei optanţilor, să nu li se
mai elibereze· autorizaţii de trecere a frontierei, întrucât grănicerii unguri nu le recunoşteau valabilitatea, motiv pentru care se ordona ca
trecerea să se facă numai pe baza paşapoartelor eliberate de legaţia
sau de consulatele Ungariei din România3.
La începutul lui august 1941, Legiunea Braşov comunica Inspectoratului General al Jandarmeriei că circa 500 de maghiari din municipiu şi din împrejurimile lui ceruseră, prin Consulatul Ungariei din
acel oraş, certificate verzi pentru „repatriere" în teritoriul cedat. Consulatul a trimis cererile la Ministerul de Interne din Budapesta, spre
aprobare, dar acesta le-a respins, motivând că, în împrejurările de
atunci, ele nu puteau fi aprobate şi comunicând consulatului că toţi
ungurii trebuiau să rămână pe loc. Inspectoratul General al Jandarmeriei presupunea, în nota informativă nr. 2377, din 5 august 1941, că
măsura avea un substrat
politic şi că guvernul de la Budapesta se
temea că, prin plecările masive ale ungurilor, se producea o diminuare
a numărului de maghiari din sudul Transilvaniei, care ar fi redus suportul acţiunilor revizioniste. In plus, unii factori de decizie din Ungaria credeau că zona Braşovului, fiind legată de ţinuturile secuieşti, urma
a fi şi ea cedată statului maghiar şi, pentru acest motiv, nu vedeau
raţiunea plecării. Or, cei ce solicitaseră transferul din România îşi
lichidaseră averile deţinute aici, aşa că situaţia lor devenea extrem de
critică. în schimb, dacă formalităţile legale de „repatriere" întâmpinau
obstacole, plecările ilegale continuau să se producă, Legiunea Braşov
constatând că în ultimul timp fugiseră din judeţ 22 persoane ce urmau
a fi recrut:ate ori încorporate în armată 4 •
La rândul său, şi guvernul de la Bucureşti a încercat să blocheze
din raţiuni politice similare, pătrunderea românilor din ţinuturile pierdute. Direcţia Administraţiei de Stat făcea cunoscut, la 1 O aprilie 1941,
Inspectoratului General al Jandarmeriei„ prin ordinul nr. 1238 A, că
Preşedinţia Consiliului de Miniştri emisese o serie de norme privitoare
la emigrarea românilor din teritoriile cedate, cerând organelor de resort să limiteze intrarea în ţară a acelor români care, eventual, nu s-ar
fi întors la locurile de origine. Din U.R.S.S. nu se admitea decât trecerea persoanelor ce se repatriau prin comisiile Burdujeni, Ungheni şi
Brăila. Din nordul Ardealului puteau intra doar persoanele ce veneau

3

Ibidem, f. 88.

4

Idem, dosar 78/1940-1941, f. 184-185.
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în interes de serviciu sau cu interese familiale şi care s-ar fi întors apoi
la locurile lor5.
In ziua următoare, aceeaşi Direcţie ministerială informa Inspectoratul Geneml al Jandarmeriei, cu adresa nr. 001332 A/11 apri.Lie 1941,
că prefectura judeţului Cluj-Turda îi adusese
la cunoştinţă că în
cursul ultimelor două săptămâni sosiseră zilnic la Turda câte 50-60
de refugiaţi, iar în ultimele zile chiar câte o sută, intraţi pe la Feleac,
Tunel, Geaca şi Pogăceaua, judeţul Cluj-Turda şi Vidrasău, judeţul
Târnava Mică, circa 350/o dintre aceştia trecând frontiera în mod clandestin. Direcţia Administraţiei de Stat ordona să nu se mai permită
pătrunderea în ţară a niciunui refugiat sau expulzat, ameninţând organele de frontieră că ministerul hotărâse să ia cele mai aspre măsuri
de sancţionare a persoanelor ce ar fi admis pe viitor asemenea treceri".
Dar, în pofida acestor avertismente, organele judeţene continuau să raporteze pătrunderea românilor din nordul Ardealului. La 22 mai 1941,
Direcţia Administraţiei de Stat anWlţa Inspectoratul General al Jandarmeriei„ cu adresa nr. 004479 A, că Prefectura judeţului Bihor îi semnalase că, deşi grănicerii şi poliţia de frontieră instituiseră măsuri de
întărire a
pazei la graniţă, zilnic soseau în judeţ refugiaţi ce treceau
peste frontieră în cursul nopţii, pentru a se stabili definitiv în Români.a. Direcţia Generală solicita din nou organelor de resort să ia cele
mai severe măsuri de pază a frontierei, pentru a nu se mai produce
pi'.itrunderi clandestine în ţară din teritoriile cedate Ungariei'.
Două zile mai târziu, la 24 mai 1941, Direcţia Administraţiei
de
Stat a comunicat Ins'Pectorntului General al Jandarmeriei ordinul nr.
004886 A, urmare la ordinul nr. 1238 A, din 1 O aprilie 1941, privitor la
limitarea imigrării românilor din teritoriile cedate, împuternicindu-l SR
permită intrarea în ţară a soţiilor de funcţionari români refugiaţi
de
mai mult timp, chiar dacă erau minoritare, precum şi a copiilor acesi ora. Nu S(~ admitea intrarea rudelor persoanelor refugiate, chiar dacă
posedau acte de repatriere. Refugiaţii români care trecuseră frontiera
în mod clandestin nu trebuiau trimişi peste graniţă, prefecturilor re\ enindu-le sarcina de a-i plasa la lucru productiv. Se cerea aplicarea în
continuare a măsurilor ce trebuiau să împiedice intrările ilicite din teritoriile cedate Ungariei 9 •
în toamna lui 1940 au pătruns în România şi o serie de cetăţeni
maghiari care domiciliau în Ungaria. La 9 octombrie 1940, secţia II-a
a Marelui Stat Major anunţa Corpul de dandarmi, cu adresa nr. 24117
S, că Ma,rele Stat Major ceruse, cu adresa nr. 214506, din 30 septembrie 1940, generalului Ion Antonescu şi obţinuse aprobarea acestuia ca
maghiarii sa nu fie [ăsaţi să intre în România, iar pentru cei oe veniseră î'1 ulNma vreme în ţară acordul de expulzare. Dar Marele Stat Major era informat că cetăţenii unguri continuau să pătrundă pe teritoriul H.omiiniei, numai în ultimele 24 de ore fiind descoperite 38 de persoane din această categorie. Cum organele administrative şi grănicc5

Idem, dosar 74/1941, f. 101.

u Ibidem, f. 103.

Jbidem, f. 192.
s Ibidem, f. 195.

7

26 - Acta Mvsei Porolissensls, voi. XX, 1995
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reşti declarau că nu primiseră nici o dispoziţi-e pentru a-i opri, se solicita să se cerceteze dacă ordinw nr. 214506/1940 fusese, totuşi, transmis9.
Rapo.artel:e ulterioare ale unor Inspectorate Regionale de Jandarmi
atestă pătrundere.a cetăţenilor maghiari în România şi în cursul lunilor
următoare. In a trei.a decadă a lui noiembrie 1940, de exemplu, pe raza
inspectoratului de Jandanni Bucureşti au intrat fTau.dulos 13 unguri,
pe teritoriul Inspectoratului Iaşi opt, aceştia trecând frontiera pe la
Palanca, judeţul Bacău şi fiind expulzaţi în Ungaria; unul pe raza Inspectoratului Alba Iulia şi nouă pe raza celui din Timişoara, din cei
nouă doar unul fiind expulzat 10 . In prima decadă a lunii ianuarie 1941,
pe raza Inspectoratului de Jandarmi Bucureşti au intrat doi unguri,
care au fost înaintaţi organelor de jU5tiţie pentru cercetărill; în a doua
decadă a aceleeaşi luni au mai pătruns trei, din care doi au fost returnaţi în Ungaria, iar celălalt înaintat Parchetului Tribunalului Militar Buzău 12 ; în ultima decadă a lunii au mai intrat opt, patru dintre
aceştia fiind trimişi la Tribunalul Militar, trei predaţi delegatului Marelui Stat Major şi unul trecut peste frontierăl 3 .
Documentele din arhive atestă refugierea unor cetăţeni maghiari în
România şi pe parcursul anilor umnători, însă numărul lor este, în general, mic. Părăsirea ţării era explicată de ei prin motive diverse. Legiunea de Jandarmi Neamţ scria, în nota informativă nr. 58, din 12 iunie 1942, că prinsese pe teritoriul său pe soldatul Torok Dezideriu, dezertor din armata maghiară, intrat în Români.a la 7 iunie, care a declarat că ostaşii unguri erau demoralizaţi, din cauza persecuţiilor, a
bătăilor şi a tratamentului ce li se aplica şi că hrana era proastă, compusă dJ.n
zeamă de
fasole, de linte ori de varză. Torok a comunicat că din regimentul 21 Vânători de frontieră, cu sediul la Bicazul
Ardelean, mai pătrunseseră în România, îndreptându-se spre Bucovina,
încă 13 dezertori14. O parte dintre ungurii din nordul Ardealului care
l-au părăsit s-au plâns autorităţilor româneşti că acolo trăiau în „mare
mizerie", din cauza lipsei de alimente, de îmbrăcăminte şi a muncii obligatorii pe care trebuiau să o presteze. Astfel, la 27 august 1942, un
carecare Matiaf Iosif, din Odorhei, decla,ra că fugise în România „din
cauza mizeriei şi a lipsei de hrană" 15 •
In general, românii fugiţi din nordul Tu-ansilvaniei s-au stabilit,
în marea lor majoritate, în judeţele limitrofe din sudul provinciei sau
în cele adiacente ale Vechiului regat. Aproape zilnic autorităţile judeţene care aveau graniţă comună cu teritoriile româneşti încorporate în
Ungaria au consemnat în rapoart~le lor un număr mai mic ori mai
mare de români veniţi din nordul Ardealului sau de maghiari fugiţi din
sudul Transilvaniei. Astfel, intre 25 august şi 25 septembrie 1941, în
n Ibidem,

Ibidem,
11 Ibidem,
12 Ibidem,
u Ibidem,

1o

f. 65.
f.
f.
f.
f.

55.
40.

39.
28.

u I-dem, dosar 9/1942, f. 15.
u Jbtdem, f. 220-221.
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judetul Câmpulung s-au refugiat 125 românitG; între 13 septembrie şi
13 octombrie 1942 au intrat, pe la Coşna şi Cârlibaba, în acelaşi judeţ,
232 persoane 17 ; între 25 octombrie şi 25 noiembrie 1941 alte 236 19 , iar
între 25 noiembrie şi 25 decembrie 1941 incă 84 1!1• În perioada 1 iulie29 noiembrie 1941„ numai prin punctul Cârlibaba au pătruns 103 persoane refugiate din judeţele Maramureş şi Năsăud20 • Cei mai multi
dintre românii trecuţi în judeţul Câmpulung veneau din judeţe limitrofe, - Maramw-eş şi Năsăud - dar printre ei se întâlneau şi locuitori din judeţe mai îndepărtate, ca Bihor, Ciuc, Mureş, Satu Mare, Someş. In octombrie 1941, în judeţul Neamţ au fost înregi'stTati 68 de români refugiaţi din judeţele Mureş, Ciuc, Năsăud şi Someş 21 , iar în noiembrie încă 332 2 • Intre 21 septembrie şi 27 octombrie 1941, în judeţul
Bihor s-au stabilit 203 români din nordul Ardea1ului2 3 „ iar în decembrie alţi 284, dintre aceştia din urmă 139 fiind agricultori, restul de
profesii dintre cele mai diverse24 • Până în vara lui 1942, numai din judeţul Sălaj se refugiaseră în judeţul
Arad şi pe teritoriul rămas României din judeţul Bihor circa 3 OOO de agricultori2;;. In cursul lunii
august 1942, în judeţul Braşov au venit cinci români din judeţele Ciuc
si Trei Scaune2 fi şi au fugit zece maghiari din el, din care nouă pentru
a se sustrage de la concentrare27 ; in septembrie 1942 aici au sosit doi
români şi au fugit 17 unguri 29 ; în octombrie 1943, pe la punctul Barcani, au pătruns fraudulos 21 de româruw, iar pe la Ormeniş doi unguri şi unii şi ceilalţi răm;înând în judeţul Braşov3°.
Cei mai mulţi dintre refugiaţii din Ungaria s-au stabilit în localităţi nu prea îndepărtate de graniţă. La începutul lui septembrie 1942,
pe teritoriul judeţului Câmpulung, în opt asemenea comune, locuiau
714 familii, cu 1 754 persoane, venite din nordul Ardealului, iar în trei
comune ale judeţului Neamţ 510 familii, cu 976 membri. Cum, după
izbucnirea celui de-al doilea război mondial. în aproape toate regiunile
de graniţă ale României contrabanda, determinată în principal de pew Idem, dosar 72 /1940-1941, f. 33.

17 Arh. Stat. Suceava, fond Prefectura judeţului Câmpulung, dosar 61 /1942,
10-139.
is Arh. Stat. Bucureşti. fond Inspectoratul General al .Jandarmeriei. dosar
72/W40-1941, f. 227.
rn Ibidem, f. 300.
20 Arh. Stat. Suceava, fond Prefectura judeţului Câmpulung, do<;;1r 10 /HJ42'.
f. 28-33.
21 Arh.
Stut. BucurE'!1ti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar
72 1194~1941. f. 108.
•
:!'l Ibidem, f. 264-265.
~3 Jbidem, f. 6:~.
2• Jbidem, f. 304.
25 Jclem, fond Uniunea Centrală a Sindicatelor Agricole din Homânia, dosar
222/1936-1945, f. 17 şi 21.
rn Arh. Municipiului Bucureşti. fond Iaspectoratul de Jandarmi Bucure:;ti,
dosar 43 11942, f. 2G.
21 Ibidem, f. 25.
~b Jbidem, f. 142-143.
~'9 Arh. Stat. Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, d05<lr83 /1943, f. 30.
80 Ibidem, f. :n.

f.
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nuria de bunuri de primă necesitate din ţiară şi din statele vecine, se
cxtinsese, la 2 septembrie 1942, Marele Stat Major a cerut Inspectoratului General al Jandarrn.eriei, cu adresa nr. 272858, să plaseze pe
refugiaţii instalaţi în satele de frontieră în interiorul ţării, ca o mă
sură preventivă pentru evitarea actelor de sabotaj şi a contrabandei31.
Operaţii de dislocare a fugarilor stabiliţi în
satele de graniţă fuseseră iniţtate de autorităţile centrale şi judeţene şi înainte de a fi fost
emis ordinul Marelui Stat Major, dispersarea lor fiind dictată în speciâl de necesitatea de a li se găsi posibilităţi de lucru în zonele în care
forţa de muncă era insuficientă şi condiţii mai acceptabile de cazare3 2 •
Aşa, de pildă, Guvernământul Bucovinei şi-a dat acordul, la 11 august
1942, de a primi în judeţul Rădăuţi 90 de faimHii, cu 408 suflete, refugiate în judeţul Cluj-Turda, care vor veni aici în luna următoare3 3 •
Fuga din România a înregistrat cele mai mari proporţii în primele luni de după Diktatul de la Viena, s~ menţinut la cote relativ
ridicate în anii 1941 şi 1942, după caire ea a manifestat o tendinţă evidentă de scădere. Nu dispunem de cifre statistice, nici pe ani, nici pe
întreaga perioadă de referinţă, ci doar de datele din ~apoartele întocmite de organele judeţele de ordine publică referitoare la numărul refugiaţilor din teritoriul respectiv ori din diferite comune ale lui din
anumite zile sau intervale de timp. Prezentarea cel puţin a câtorva dintre ele devine necesară pentru a:precierea proporţiilor mişcării şi pentru
cunoaşterea unora din cauzele ei. Din comuna Văleni, judeţul ClujTurda, caTe, la recensământul din 6 aprilie 1941, număra 622 maghiari,
au fugit, de la 30 august 1940 până la 1 martie 1942, în total 248 unguri34, adică aproape 400/o. Dintr-un alt raport al Legiunii de jandarmi
Cluj-Turda rezultă că numai în cursul anului 1941 trecuseTă în nordul Ardealului peste 400 de maghiari din aceeaşi localitate, în majoritatea lor tineri premilitari ori persoane chemate la concentrare, legiunea menţionând că mulţi reveneau acasă şi plecau din nou35.
In .acelaşi an se ma:i înregistrează încă venirea cu forme legale a
unor români din nordul Transilvaniei3 6 , dar, în general, din sudul Ardealului ori chiar din nordul lui cele mai multe din trecerile peste frontieră se făceau în mod ilegal, la acest proces participând în special persoane ce refuzau să se conformeze legislaţiei statului în care trăiau.
Ungurii din sudul Transilvaniei care plecau pe căi frauduloase erau
reprezentanţi în special prin nesupuşi la recrutare, la concen~rare, la
mobilizare şi dezertori din armata română. De la 1 octombrie 1940 până
Idem,

s1
dosar 32/1942, f. 492-493.
32 Notăm stabilirea unor refugiaţi

din nordul Ardealului în judeţul Argeş,
tnainte de emiterea ordinului (Arh. Municipiului Bucureşti, fond Inspectoratul de
Jandnrrni Bucureşti, dosar 44 /1942, f. 208).
a3 Arh. Stat. Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar
32/1S42, f. 287-288.
34 Idem, do~ar 74 /1911, f. 291; Recensămtlntul general al Romtlniet din 1941,
6 aprilie. Date sumare provizorii, Bucureşti, 1944, p. 76.
35 Arh. Stat. Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar
74/1941, f. 287.
3a Notăm cazul a trei persoane venitie din judeţul Cluj şi st~ilite tn judeţul
Fă::;ăra'? (idem, dosar 72 /1940-1941, f. 57).
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la 30 ianuarie 1942, din satele judeţului Br:a.'?()v au fugit, pentru a se
sustrage de la serviciul militar, 221 maghiari37 • In noaptea de 29/30
ianuarie 1942 au trecut clandestin frontiera, pentru a se sustrage de la
î!"lcorporare, şase tineri maghiari din comuna Ormeniş, judeţul Braşov,
în noaptea de 5 /6 februarie trei din comuna Doboli, acelaşi judeţ, iar
in perioada 7-1 7 februarie 11 tineri din judeţul Târn.ava Mare 39 . In
cursul lunii iunie 1942 şi în primele trei săptămâni ale lui iulie, din
judeţul Braşov au mai trecut în nordul Ardealului 28 de unguri şi un
\igan. Unii dintre aceştia au plecat la lucru şi nu s-au mai întors, iar
alţii pentru a se sustrage de la concentrare39 • Până la 23 august 1944,
din comuna Urseni, judeţul Timhş-Torontal, trecuseră în Ungaria, pentru a se sustrage de la efectuarea serviciului militar, 29 de persoane,
toate acestea revenind acasă după ce nordul Transilvaniei a reintrat în
componenţa statului r-omân4D.
În ianuarie 1944, din judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj-Turda, Fă
găraş, HunedoaTa, Severin, Sibiu, Timiş-Torontal şi Târnava Mkă au
trecut fraudulos frontiera 27 de tineri maghiari, dintre ei nouă fiind
nesupuşi la recrutare, nouă nesupuşi la concentrare şi nouă dezertori 41 .
Datele înregistrate la Inspectoratul General al Jandarmeriei nu pot fi
<:onsiderate însă complete, dacă avem în vedere că, potrivit altei stalis tici, din aceeaşi lună, numai din judeţele Cluj-Turda, Făgăraş şi
Târnava Mică plecaseră 56 de persoane, din care trei nesupuse la recrutare, 33 nesupuse la mobilizare şi 20 de dezertori. Majoritatea lor,
46, fugiseră din judeţul Cluj-Turda42 . In februarie 1944, legiunile de
jandarmi Arad, Bihor, Cluj-Turda, Timj,ş-Torontal şi Târnava Mică
au înregi3trat fuga a 40 de etnici maghiari43, iarr în iulie 1944 aceleaşi
legiuni au mai comunicat fuga altor 2534.
In afara persoanelor care au optat pentru cetăţenia maghiară, plecând legal din ţară pentru a se stabili în Ungaria şi a celor ce obţineau
viză de
trecere în statul vecin pe perioade determinate de timp, s-a
mai .acceptat, an de an„ pe durata războiului antisovietic, ca şi în întreaga perioadă interbelică, între 1 aprilie şi 15 noiembrie, tranzitul
cetăţenilor români în Ungada şi a celor maghiari în România,
dacă
deţineau proprietăţi funciare rurale pe o adâncime de 5 km de linia de
frontieră în celălalt stat, pe baza permiselor de liberă trecere, potrivit
principiilor statuate în conve;i.ţia româno-maghiară privitoare la efectunrca mui:lcilor agricole45.
Idem, dosar 114 /1942, f. 353-355.
Ibidem, f. 2'83. Ministerul român de Interne a ordonat Corpului Grăniceresc
nu le rrrn.i permită întoarcerea în ţară, anunţându-l că li se retrăgea cetăţenia.
39 Idem, dosar 32/1942, f. 144-149.
40 Arh. StM. Timişoara, fond
Prefectura judeţului Timiş-Torontal, dosar
37

38

să

64/1946-1947, f. 13-15.
H Arh. Stat. Bucure}ti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, centrala,
dosar 49 fl!J44, f. 1.

42
4J
0

Ibidem, f. 5.
Ibidem, f. 11.
Ibi~c:n, f. 47.

45
Idem, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei., dosar 74/1941, f. 189~
·A!"h. Municipiu!ui Bucureşti, fond Inspectoratul de Jandarmi Bucureşti, dosar

4-1ilS42, f. 19-21.
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Dar, în pofida acesb::!i reglementări oficiale, adesea românilor din
Ungaria le-au fost create obstacole la ieşirea dîn ţară de către grăni
cerii maghiari. Legiunea Braşov informa Inspectoratul General al Jandarmeriei, în iulie 1942, că autorităţile ungare şicanau pe locuitorii de
origine română dîn nordul Ardealului cu proprietăţi în sud, cerându-le,
ca o condiţie pentru a li se permite trecerea frontierei la munci agricole, dovezi care să ateste că nu aveau rude refugiate în sudul provinciei46. Tot acum, Legiunea Braşov consemna că unele dintre ele confiscau carnetele de trecere peste frontieră la munci agricole de la orice
român bănuit că ar fi putut lua contact cu populaţia consanguină din
.-,ud, precizând că, la 20 iulie 1942, în comuna Belin, din judeţul Trei
Scaune, fuseseră ridicate 11 asemenea carnete4i.
Ca şi autorităţile maghiare, care suspectau pe românii ce veneau
să-şi lucreze pământurile dîn sudul Transilvaniei şi cele româneşti
îi
suspectau pe ungurii ce se deplasau pentru a-şi munci proprietăţile rurale din nord că transmiteau informaţii oficialităţilor maghiare asupra
situaţiei dîn România, după cum relata Legiunea Braşov la 10 iunie
1941 49 . In plus, legiunile s-au confruntat cu cazuri în care locuitOJ.ii de
origine maghiară plecaţi să-şi lucreze pământul de dincolo de frontiera
de stat, pe haza prevederilor convenţiei. nu s-au mai întors acasă 49 •
Acuzaţia -de spionaj pusă în mod global asupra populaţiei dîn categoria de mai sus nu are o bază reală, dar cert rămâne faptul că unii
dintre ungurii cu cetăţenie română ce locuiau în satele de lângă frontieră transmiteau diferite ştiri despre stările de lucruri din România.
Comuna Hăghig, din judeţul Braşov, era plasată la graniţa cu Ungaria
şi populată în majoritate de maghiari, iar locuitorii ei treceau frontiera
fără nici o dificultate, practicând deopotrivă contrabanda şi spionajul.
Liderii unguri din localit<ite, Toth Ştefan şi Boier Alexandru, comunicau prin aceştia informaţiile ce reuşeau să le colecteze. ln vara lui 1941
şi în cursul lui 1942 ei au primit în mai multe rânduri în vizită pe consulul maghiar din Braşov, pe Nagy Laszlo şi pe Gyarfas Ladislau, funcţionari ai Legaţiei Ungariei din Bucureşti, din care motiv Legiunea de
jandarmi îi suspecta de spionaj5°. Inspectoratul General al Jandarmeriei
era infonnat că trei maghiari ce fugiseră în toamna lui 1942 în zona
ocupată de Ungaria se aflau în slujba serviciului maghiar de spionaj din
Oradea şi că în primăvara lui 1944 ei pătrundeau frecvent în România,
trecând frontiera pe la Călăţea, judeţul Bihor51 •
Trebuie precizat că unii dintre maghiarii cu supuşenie română refugiaţi în Ungaria
reveneau din când în când in ţară, alţii în mod
frecvent, pentru a întTeprinde operaţii de contrabandă, că o parte din• 0 Arh.
Stat. Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarrne!'iei, d°""'lr
9 /.1942. f. 81.
47 Jbidam, f. 1:16.
•s Idem, dosar 78 ,1940--l~J41, f. 150-151.
rn Idem, dos.ar 32/1942. f. 144-149.
'• 0 Idem, dosar 78/1940-1941, f. 128, 140 ~i 176; Arh. Municipiului Bucureşti,
fond Impectoratul de Jandarmi Bucureşti, dosar 44/1942, f. 161. Pentru detalii
vezi ibidem, f. 162-165.
51 Arh. Munieipiului Bucureşti, fond Inspectoratul de Jandarm.1 Bucureşti,
d05ar 135 /1944, f. 88.
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tre ei combinau contrabanda cu spionajul şi că alţii se întorceau clandestin în România pentru a-şi. achiziţiona de aici bunurile necesare
traiului zilnic pe care nu le găseau acolo52 •
Fuga peste graniţă a fost înlesnită de o serie de săteni domiciliaţi
în apropierea ei, care îşi făcuseră de fapt o profesie din călăuzirea persoanelor ce doreau să intre în ţara vecină. La 11 noiembrie 1941, Inspectoratul General al Jandarmeriei comunica Legiunii Cluj-Turda, prin
ordinul nr. 47584 S, că poseda informaţii potrivit cărora maghiarii plecau în Ardealul cedat„ trecând frontiera pe la Feneş judeţul Alba, cu
concursul unei oarecare Ana Feller„ care, pentru serviciile efectuate,
încasa între 1 500 şi 2 OOO de lei de la fiecare fugar. Treceri frauduloase
se făceau şi pe la Feleac, de lângă Cluj, cu ajutorul unei persoane pe
care jandarmii şi grănicerii nu o identificaseră încă, aflând doar că ea
încasa câte o mi:e de lei de persoană şi că lucra în strânsă legătură cu
fostul primar din comuna Mănăştur53.
. Cercetările întreprinse de Inspectoratul de Jandarmi Timişoara la
l 6 iunie 1942 au descoperit însă mai multe cazuri în care chiar grăni
cerii erau implicaţi în organizarea tranzitului ilegal peste frontieră.
Multe din aceste treceri se făceau în special pe la punctul Turnu, din
judeţul Ararl, dar ele se efectuau şi prin alte locuri din a<:elaşi judeţ şi
din judeţul Timiş-Torontal. In octombrie 1941, organele acoperite ale
Legiunii Timi.ş-Torontal au surprins pe sergentul Constantin State, de
la pichetul Variaşu Mic, în flagrant deli<:t, când încerca să treacă peste
frontieră un grup de maghiari, de la care primise în schimb o sumă de
bani neprecizată;, 4 • La pichetul Dorobanţi, judeţul Arad, sergentul Alexandru Udrescu a luat actele de la patru femei fugite ilegal in Ungaria pentru a le pune viza de intrare în România5 :ţ. Ancheta Inspectoratului a mai descoperit că la Peregu Mic, judeţul Arad, grănicerii trecuseră, la 18 martie 1942, cu sania pichetului, peste frontieră pe unii
dintre localnici56 şi că soldaţii de la punctul Turnu, judeţul Arad, care
organizau trecerile peste frontieră, percepeau sume cuprinse între 5 OOO
şi 8 OOO de lei pentru fiecare persoană, luând de la domiciliile lor pe
cei c.e doreau să fugă 57 • În nota informativă nr. 213, din 21 mai 1942,
a Legiunii Sibiu, redactată pe baza unor surse demne de toată încrederea, se relata că mulţi unguri din satele judeţului plecaseră clandestin
în nordul T~ansilvaniei, pentru a se sustrage de la încorporare în armata română. Ei se deplasau spre Sighişoara şi Târnăveni, iar de aici
treceau frontiera prin comunele Agriş, judeţul Cluj-Turda, Agrişteu,
judeţul Târnava Mică şi Mujna, judeţul Odorhei, cu concursul contrabandiştilor din aiceste localităţi, aflaţi în legătură cu grănicerii români,
care percepeau sume de câte 4 000-5 OOO de lei de fiecare fugar6 9 • In
52 Vezi
Arh. Stat. Bucur~ti, foncl Inspectoratul Gentral al Jandarmeriei,
dosar 32 /1942, f. 28, 67-68.
5l Idem, dosar 157 /1941, f. 61.
~~ Idem, dos-ar 32/1942, f. 89.
~ Ibidem, f. 90.
56 Ibidem, f. 92.
57 Ibidem, f. 91.
58 Ibidem, f. 10. Unele rapoarte menţionează că fugarii nu îşi luau bagaje
cu ei, fapt ce relevă intenţia lor de a reveni acasă.
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toamna lui 1942, populaţia de origine maghiară vorbea deschis că b
punctele de frontieră Feleac, judeţul Cluj-Turna şi Iernut, judeţul Târnava Mică, existau persoane care, în schimbul unor sume cuprinse între
2 OOO şi 3 OOO de lei, treceau în Ungaria pe oricine dorea şi că acestea
se aflau in legătură cu indivizi din nordul Transilvaniei, care îi luau în
primire pe fugari59.
Mai mult decât atât, în acest proces s-au implicat şi ostaşi ai
Reich-ului cantonaţi în una sau alta din cele două părţi, ceea ce făcea
şi mai dificil controlul trecerii peste frontieră. Legiunea de jandarmi
Braşov a fost informată că, la 1 O octombrie 1941, intrase în România,
pe la punctul de frontieră Lunca Calnicului sau Doboli de Jos, judeţul
Trei Scaune, o camionetă germană care transporta patru fete de origine maghiară de la Sfântu Gheorghe la Braşov. Fetele fuseseră a~cunse
în nişte lăzi şi cum maşinile ce aparţineau Retch-ului nu erau controlate, ele au trecut neobservate graniţa. Fiind sesizată, legiunea a urmărit traseul camionetei, astfel că la descinderea făcută la 12 octombrie în imobilul din Braşov în care fetele se instalaseră au fost descoperite mai multe scrisori şi pachete colectate de ele în scop de a le trece
în Ungar'iau 0 • In ziua de 3 mai 1944„ la punctul de frontieră Feleac, poliţiştii din Turda au găsit ascunşi în butoaie de benzină transportate cu
un camion militar german 14 evrei pe care doi ostaşi ai Wehrmacht-ului
încercau să îi treacă din nordul în sudul Transilvaniei 61 •
Mulţi dintre
ungurii plecaţi legal ori pe căi ilicite din sudul
in nordul Ardealului aveau să se confrunte cu greutăţi de natură materială la care nu se aşteptaseră şi pe care nu le întâmpinaseră acasă,
regretând, chiar de la început, pasul ce îl făcuseră. Legiunea Făgăraş
relata, în nota informativă nr. 115, din 27 noiembrie 1940, că unii minoritari unguri trecuţi pe teritoriul statului maghiar după arbitrajul de
la Viena erau nemulţumiţi de condiţiile nesatisfăcătoare ce li se ofereau
aici. Astfel, un oarecare Creps Petre, din Făgăraş, stabilit la Lechinta
Săsească, judeţul Năsăud,
comunica unui cunoscut din oraş, printr-o
scrisoare, că îi părea rău că „a dat o situaţie sigură pe una nesigură",
iar Maroş Andrei, om de serviciu la prefectura judeţului Făgăraş, stabilit în comuna Someşeni, judeţul Trei Scaune, scria că vroia să se întoarcă acasă62. La 7
aprilie 1943, Legiunea de jandarmi Braşov coni,:emna, într-o notă informativă, că ungurii din judeţ care trecuseră în
teritoriul cedat se confruntau cu situatii dintre cele mai dificile. Se
oferea ca exemplu cazul lui Pocuciu Eugen, din comuna Teliu, fugit
nu cu mult timp mai înainte şi concentrat la acea dată în armata ma5 u Ibidem, f. 390. La 3 iunie 1941, un oarecare Seriş Ioan, din comuna Satu
Nou, judeţul Br<t-:;ov a trecut fraudulos frontiera in Ungaria, cu căruţa şi cu cei
doi cai, pentru a nu-i fi rechiziţionată de către armată. La 25 noiembrie 1941, el
s-a întors in comună, unde ii rămăsese soţia şi cei doi copii, pe care i-a trecut
frontiera, cu ajutorul lui Szekely Mihai, din acea localitate. Fiind descoperit,
Szekely a fost înaintat Curţii Marţiale din Bra.'iOV (idem, dosar 78 /1940-1941,
r. 249>.
Bo Ibidem, f. 218 (Buletinul informativ nr. 3600, clin 14 octombrie 1943, al
Inspectoratului General al Jandarmeriei).
e1 Idem, fond Direclia Generală a Poliţiei, dosar 42 /1944, f. 59.
62 Idem, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei dosar 15/1940, f. 250.
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ghiară, care cerea fratelui său mai mic, printr-o scrisoare adresată pă
rinţilor din România, sfătuindu-l să nu dea ascultare altora şi să nu
facă greşeala lui, căci „atunci când se va trezi va fi prea târziu" 63 . Un
alt locuitor din Teliu, Fazekaş Ioan, dezertat din armata română şi trecut în nordul Transilvaniei, scria, în primăvara lui 1944, familiei care
ii rămăsese acasă că regreta pasul ce îl făcuse, „fiindcă a ajuns orfan,

servitor

şi

rob" 64 .

Nemulţumirile fugarilor îşi aveau cauza îndeajuns de justificate.
Una dintre acestea rezida în suspiciunea cu care ei erau priviţi de către
aulorităţi. In nota informativă a Legiunii Cluj-Turda, din 26 februarie
1943, redactată pe baza unor surse verificate, se menţiona că în municipiul Cluj trăiau circa 3 OOO de unguri fugiţi din România, care aveau
obligaţia de a se prezenta săptămânal, lunea, la poliţie. Cele mai multe
dintre aceste persoane trecuseră cu puţin timp mai înainte în nordul Ardealului şi, cum autorităţilor maghiare ele li s-au părut suspecte, au fost
puse sub supraveghere. O parte dintre refugiaţii de mai sus erau duşi
săptămânal la munci agricole în Ungari.a veche, unde erau folosiţi ca
argaţi. In aceasLă categoric au fost incluşi fugarii ce nu putuseră face
dovada certă a originii lor şi cei ce nu puteau proba cu acte ori cu marfod că avuseseră o comportare adecvată „spiritului etniei maghiare".
In rândurile Ior domnea o stare de profundă nemulţumire şi regretul
pentru că plecaseră din RomâniaS:i. Câteva luni mai târziu, la 1. aprilie
1943, Legiunea Bihor consemna, în nota informativă nr. 901, că avea
cunoştinţe precise că refugiaţii unguri plecaţi din România erau lăsaţi
-să vagabondeze pe străzi, fără a avea posibilităţi de a munci şi fără
nici un sprijin din partea autorităţilor maghiare competente. Ei se vedeau
nevoiti să stea pe lângă frontieră, în speranţ-0 că s-ar fi putut întreţine
cu alimentele ce le căpătau de la rudele lor din România. Legiunea cita
cazul unui tânăr, Abraham Ştefan, de loc din comuna Ginta, judeţul Bihor, plecat clandestin în 1942, care a adresat o plângere regentului
Horthy, descriind viaţa „plină de mizerie" a lui şi a alt-0r refugiaţi din
România. Pentru fapta sa, Abraham a fost arestat şi depus la o închisoa.re din Oradea, unde îşi aştepta condamnarea. Locuitorii din Ginta,
.aflând despre acest caz, comentau că era o mare diferenţă între comportarea oficialităţilor maghiare faţă de ungurii refugiaţi şi tratamentul
plin de atenţie al autorităţilor româneşti faţă de românii veniţi din
nordul Transilvanieiss.
După instaurarea administraţiei militare germane în Ungaria, în
primăvara lui 1944, privil.egiile maghiarilor au fost mult diminuate de
C'ătre noii stăpâni ai ţării, ceea ce a condus· J.a o înrăutăţire a situaţiei
lor şi la sporirea nemulţumirilor în rfmdurHe acestora. Inspectoratul General al Jandarmeriei consemna, la 29 mai 1944, pc baza informa.ţiilor
sigure furnizate de legiunile Cluj-Turda şi Braşov, că în numeroase

6~
61

f.

fdt"m, dosar 20 "lf}43, f. 163.
Idem, fond Inspectoratul Ceneral al Jandarmeriei. Centrala, dosar

«.1194~,

224.
,..., Idem, fond .Tn."'pectoratul Generat al Jtmdarmeriei, dosar 2U/194:l, f. 80.
"" Ib..i<lcm, f. HUJ.
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comune din teritoriul cedat, precum la Sucutard, Lacu, Feldioara :;:i
Gherla, judeţul Someş, primarii unguri fuseseră înlocuiţi cu români.
Nemţii luaseră această măsură administrativă după ce autorităţile lor
militare constataseră că în lcr....alităţile cu populaţie mixtă rechiziţiile de
tot felul fuseseră impuse, în majoritatea cazurilor, numai asupra românilor şi că, în general, maghiarii sabotau interesele armatei germane.
Populaţia maghiară manifesta mari nemulţumiri faţă de trupele hitleriste,
datorită faptului că după ocuparea militară a Ungariei de către germani
ea a fost obligată să furnizeze statului acele.aşi cantităţi de alimente
ca şi locuitorii români. Ungurii afirmau deschis că preferau să fie ocupaţi de către mşi decât să rămână ~ub administraţie germană ori .română.
In privinţa alimentaţiei se resimţeau mari lipsuri67 • Cei cu stare matcI ială mai bună au fost obligaţi să predea statului o parte din vitele ce
le aveau, care erau plătite la kg, la preţuri derizorii. Dar refugiaţii din
România continuau să se confrunte cu situaţii mult mai critice, întrucât
ei nu mai dispuneau acum„ în mod practic, nici de mijloace de între.ţi
nere, nici de posibilităţi de a-şi procura îmbrăcăminte68.
Suntem convinşi că nici starea economică a românilor veniţi . din
nordul Transilvaniei nu era satisfăcătoare şi că nici nu ·putea să tie
atâta vreme cât guvernul de la Bucureşti trebuia să soluţioneze problemele unei mari mase de refugiaţi sosit.i în ţară nu numai din nordul Ardealului, ci şi din Basarabia, din nordul Bucovinei, precum şi pe cele
ale locuitorilor transferaţi în mod oficial din Cadrilater. O serie de nemulţumiri manifestate de refugiaţi. sunt consemnate în câteva din rapoartele organelor de ordine publică. Aşa, de pildă, românii stabiliţi. în judeţul Caraş se plângeau, în vara lui 1942, că Uzinele şi Domeniile de Fier
din Reşiţa foloseau prizonieri sovietici, pe care ri plăteau cu preţuri
mici, în loc să-i angajeze pe ei, pentru a li se oferi posibilităţi de câştig«'.
Dar, pe ansamblu, refugiaţii români nu s-au <.'Onfruntat cu probl~:de
gravitate.a acelora de care s-au lovit fugarii de origine maghiară. O dovadă că stările de lucruri din România erau mai bune decât în Ungatfa
este oferi.tă' de faptul că cetăţenii acestei ţări de origine română nu au
căutat adăpost pe teritoriul Ungariei. In arhivele cercetate de noi am
întâlnit un singur caz de asemenea natură, a soldatului Constantin Ma.ncill.c, din comuna Răneşti, judeţul Dorohoi, dezertat din armată, în 1941,
care, în martie 1943, se afla la Budapesta, unde urma o şcoală de aviaţie
de şase luni70 , fără ca în dorumentul respectiv să :se induce şi motivek
dezertării nri fugil.
ln anii în care nordul Tr~ilvaniei s-a· aflai SU!b admini1;traţia: ungară, multe cauze au produs nemulţumiri ·atât irl ~ul populaţiei de
origine maghUi.ră, .cât şi a celei de origine română, două dintre aceste
fiind . dominante: confiscarea pământurilor pe care ţăranii fuseseră împroprietăriţi prin reforma agrară ·din J921 şi lipsa articolelor de primă
67

f.

Idem, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Centraln, dosar 4.4 /l!l44.

2~1.
118

Ibidem, 1. 224:
Idem, fond J~toratul General nl Jandarmeriei, d011oar ll •]942, f. ·287.
70 Idem, .dosar 20 :1943, f. 147. FAt.e po.sibil ca Manciuc să fi Io:st l(>gionar
1
fi pără.-;il România in urma r<>beliunii din ianuarie 1941.
u:i

să
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necesitate71 • Dar nemulţumirile românilor, care i-au determinat să-şi
p{ll'ăsească gospodăriile şi să treacă în România au fost numeroase. Declaraţiile fugarilor indică, în general, motive personale, precum deposedarea lor de avere ori confiscarea loturilor primite prin reforma din
1921, obligarea lor de a vorbi ungureşte, deşi nu cunoşteau limba, ori
de a purta costume naţionale ma.ghiare. Unii au declarat că fugiseră
p2ntru că dezertaseră din armata maghiară, iar alţii că fuseseră de fapt
expulzaţi"?.

Nu vom prezenta aici suferinţele populaţiei româneşti din nordul
Transilvaniei, ci dorim doar să menţionăm că românii au fost trimişi în
mare număr la muncă forţată în Ungaria veche, iar cu începere din primăvara lui 1944 în Germania, că s-a îocercat deznaţionalizarea lor forţată, prin convertirea la religiile protestantă sau romano-catolică. prin
d 1irâmarea bisericilor ortodoxe şi greco-catolke, prin lipsirea enoriaşilor
de preoţi, prin obligarea copiilor de a învăţa la şcoală în limba maghiară,
că autorităţile ungureşti au recurs în unele localităţi la asasinate în masă
împotriva populaţiei de origine română şi că nu au fost rare cazurile în
care românii au fost puşi la jug în locul vitelor, aceste practici constituintl tot atâtea motive pentru părăsirea locurilor natal€1 :;.
Din cauza greutăţilor materiale cu care s-au confruntat şi a regin1ului la care au fost supuşi, multi dintre etnicii maghiari plecaţi în
mod fraudulcis din sudul Transilvaniei au ezitat să solkite cetăţenia
sLatului în care se refugiaseră, nefiind decişi în care parte a· provinciei
să se stabilea.Scă în mod legal. La 9 februarie 1943, Inspectoratul General al Jandarmeriei consemna că Legiunea Braşov îi comunicase că în
Ungaria apăruse cti puţin timp mai înainte un decret-lege privitor la
ungurii veniţi clandestin din România după Diktatul de la Viena, prin
care toti cei ce făce.au parte din această categorie erau oblig.aţi să dea
declaraţii in faţa autorităţilor pentru a-şi defini opţiunea asupra cetă
ţeniei. Scopul măsurii ar fi fost acela de a trimit€ forţat în România
cwi pe fron.tul d~ răsărit pe cei ce refuzau să accepte supuşenia maghiară.
Ot·; ·chiar da:că mulţi dintre fug.ari o ceruseră, cei ce îşi lăsaseră familiile
in România le comunicau acestora că stăruiau pe lângă autorităţile' din
Ungaria să întreprindă. demersuri pe lAngă guvernul român pentru a li
s~ .ffiai acorda uh nou termen de 40 de zile în vederea exprimării opţiunii,
timp in care s-ar fi putut intoarce în ţară fără a suferi astfel consecinţele legislaţf,ei româneştiH.

tl>idem. f: JUI.
Idem, dosarele :12 i1942, f. 57-58; !ll .Hl42, f. 1-398; Arh. stat Suceava,. fond
p·,:efe:ctur;.\ judeţului Câm1julung, dosar 57 /1942.
·
11

72

73 Pentru detalii vezi Arh. Stat. Bucureşti, fond ln.'iiJectoratul General al Janrîarmeriei. dosarele 72.'1940-l!l41, f. J.1. 191-192. 24.4; 78,'.1940---1941, f. 105; 9ţl!J42,
f. • 25, 44, GO, l05, 15~157; 219, · 315__.319, 400; 46"1942, f. 3. 13, 16; idem, fond Di1-.?cţia Generată a Poliţiei, ·dasareJ.e 8/194'!, f. 11; 90 Hl44, f. 12-18; 25, 33, 39-"-40,
\i!J.; .id~1n, fond. Emil Haţieganu, dosar 21/1940-19H, f. 1-4;.
74
Idem, fQnrl InspectoratUl General al Jandarmeriei. d·osar 2{)i194:l, f. · 76-77.
Tel·menul .legal pentru opţiune a fost stabilit la şase luni. dar; in suficient ·de
multe ca-zuri, el a fost preluRgit. De remarcat că; chiar unii dintre locuitorii domiciHa(.i in. nordul A~lului au refuz.tt să accepte cetăţenia maghiară. Notăm,
în ace,5t ~ens, expulZll.rea, în mai 1942,· a ~a>;e ţigani din Ungaria; pe motiv: că
t·~fUl':a~eră supu,enia ungară (idem, dosar 32 '.HJ.42, f. 30)~
.. ·,,
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Unii dintre maghiarii plecaţi legal ori ilegal în nordul Transilvări.iei
optaseră sau nu pentru cetăţenia maghiară, confruntându-se aici cu
greutăţi materiale insurmontabile, au revenit în România, însă înapoierea lor avea să îi aducă în conflict cu legea. La 7 mai 1942, de pildă, jandarmii postului Ghioroc, judeţul Arad, au arestat pe un oareca,re Szecs
Ludovic, originar di:ri acea localitate, plecat după 30 august 1940 în nordul Ardealului şi întors în mod fraudulos în comuna de baştină, pe m~:~v
că, în baza dedziei nr. 1197, publicată în „Monitorul oficial" nr. 247/1941,
ii fusese ridicată cetăţenia românăi 5 • Legiunea Tirniş-Torontal consemna,
în nota informativă nr. 2933, din 3 ianuarie 1943, că, în urma verifică
rilor făcute la frontieră asupra fugarilor ce reveneau în România, aflase
că numărul mare de treceri clandestine din Ungaria a cetăţenilor români
se datora faptului că ei erau îngroziţi de frigul iernii din stepa rusă şi,
in special, de război. Cei întorşi proveneau în principal din rfmdurile
armatei. Fugarii din România fuseseră plasaţi la rudele din Ungarri.a.
iar dacă nu aveau erau trimişi în tabere de muncă. Aici li se dăde.a hrană
foarte puţină: 160 gr de pâine pe zi, la cei ce prestau munci uşoare, fără
nici o posibilitate de completare a raţiei. lmbrăcăminte nu se găsea; '.in
plus, refugiaţii nu dispuneau de bani, fiind plătiţi cu sume derizorii
pentru mun<'a prestată, astfel că nu îşi puteau permite să închirieze locuinţe, trăind rău şi din punctul de vedere al cazării. „În general, toţj
sunt nemulţumiţi şi sunt gata să treacă imediat ce trece iarna; în a<'cst
scop se observă un contact mai accentuat al lor cu cei ce trec. legal frontiera, pentru a sonda asupra consecinţelor ce-i 89teaptă la revenirea '.in
care

ţ::iră"70_

Stările de lucruri din Ungaria anilor 1940-1944 au întreţinut 1n
rândul locuitcrilor de origine maghiară din nordul Transilvaniei, neinulţumiţi de accentuarea sărăciei şi de excesele organelor administraţiei de
stat, o atitudine de revoltă şi, concomitent, nostalgia pentru vremurile
în care acest teritoriu se aflase sub administraţia românească. Legiunea
de jandarmi Bihor consemna că un oarecare Debreteni, din comuna
Uileacu de Criş, situată în teritoriul cedat din acel judeţ, fusese ridlcat,
la 15 iunie 1942, de către jandarmii unguri şi transportat într-un Joc
necunoscut, pe motiv că la o percheziţie domiciliară ce H fusese făcută
s-ar fi exprimat astfel: „(Am trăit sub regimul românesc 20 ani şi nimeni nu ne-a supărat cu nimic în ceea ce priveşte produsul nostru pe
care am fost stăpâni, iar voi, care sunteţi fraţii noştri, de la care am aş
teptat mai mult, vă bateţi joc de noi, luându-ne tot ce avem)" şi că, la
21 iulie 1942, Debreteni a fost găsit, în pădurea din comuna Şiştere;i,
spânzurat77 . Un alt caz in care maghiarii regretau adminll>traţia romfl1~

Idem, dos.ar 32 !1942, 1. 16.
-,,; Idem, dosar 9 .'1942. f. 426. La 5 februarie 1943, Legiunea de jandarmi Târnava Mică relatu c.ă elevii de origine maghiară veniţi la Iernut, Petri:sat, Adăm.uş
~i in alte comune ale judeţului pentru a-~i petrece vacanţa de i·arnâ, kl plecarea
în teritoriul ced.at şi-au exprimat pii.rerca d1• r1iu cl1 ~~ -întorcnau. rew-<~tul lor fiind
justifica.!; de li~urile aliment.are de acm.ă. Unii dintre ei au affrmat că primt"au
doar cât!> rno de grame de pâine pe zi ~j că i.rnbrăcămintea lipsea cu d~ăvâr~ire
(idem, do!ii'Ur 20/194'.l, f. 4:J). După alte ~u1~. locuitorii Ungariei primeiu cote 160
de grame ele pâine pe zi. de patn1 ori pe săptămână (ibidem, f. 3UI).
77 Idem, dg~;ir 9/1942, I. 88.
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nească era relatat în nota informativă nr. 5384, din 4 decembrie 1942, a
Legiunii Braşov, reda,ctată pe baza unor sur-se sigure şi verificate. Se
conoemna că în ziua de 18 noiembrie 1942, la restaurantul „Pomul
verde", din Sfântu Gheorghe, la o masă se aflau mai mulţi secui, iar
la alta, vecină, doi români din comuna Covasna, judeţul Trei Scaune:
Dumitru Manole şi Gheorghe Olteanu. Maghiari intonau cântece ungureşti. „La un moment dat, însă, au încetat a mai cânta şi au început
a vorbi româneşte, manifestându-şi credinţa că în scurt timp actualele
stări de lucruri vor lua o altă întorsătură, în sensul că în Ardealul de
Nord va fi din nou o conducere românească" 78 •

Ibidem,

f. 415.

Inspectoratul General al Jandarmeriei consemna, într-o
din 22 mai 1941, că situaţia alimentară în Ardealul cedart era
foarte rea, oferind in sprijinul afirmaţiei sale o poezie scrisă de un maghiar din
Oradea, intitulată Jalbd din Ungaria, care relata nu numai greutăţile de asemenea
natură, ci şi faptul că ungurii se simţiseră mulţumiţi de statutul lor din perioada
interbelică. Iată conţinutul ei, in traducerea in care a fost făcută de un angajat
al Jandarmeriei:
?li

notă

informativă,

„Am rămas aici fără mângâiere
Stomacul nostru e neîmpăcat
N-avem zahăr pentru ceai.
Toţi copiii mici blesteamă.

N-avern cafea, n-avem zahăr
N-avem altceva decât mizerii
Horthy, Csaky, Teleky
Aid. cu toţii, de foame vom muri.
Până

când românul n fost t:atăl nostru
:zmenE'le ne erau de fir de mă.tase.
Acum, de când Horthy ne-a dE"Veni:t C'onducAtor,
Ori.c'e mn cere nu primim.
Nu ne dă nimeni ajutor
Te i!Şteptăm Ardealule să revii,
Drapel românesc, revino aici.
Iţi vom fi eredinciCJ!ii din nou.
Vă
Ascultaţi

Veni\i!

vom reda totul
glasul chemăt.or.
Nu ne trebuie mai mult revizuire,
Aşa cum a fost, a fost bine.

-ne

Fra.te române! Te aşteptăm să revii.
Vino! Te a~tă patul nostru cald,
Ca să-ţi odihne,tă oboseala,
lntinrle-ti dar nobila mină.
Să

fluture drapelu-ţi deasupra nor1stra.,
Sub care am tJ·ăit in belşug,
Căci viaţa aceasta este trecătoare
Să încheiem o pa.ce pe veci!"
(Semnat: un locuitcr din Orade::i)
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Cifre exacte privitoare la migraţia populaţiei din nordul şi din sudul
Transilvani.ei pentru anii 1940-1944 nu există. Trebuie precizat aici că
în acest proces au fost implicaţi nu numai maghiarii şi românii, ci şi numeroşi germani şi evrei şi că fuga dintr-o parte în cealaltă a provinciei
s-a intensificat în zilele imediat următoare turnurii de la 23 august 1944,
pentru ca după eliberarea nordului provindei de către trupele române
şi sovietice refugiaţii să înceapă să revină la căminele lor711 • Cert rămâne
faptul că la sfârşitul anului 1944 şi la începutul celui următor în multe
localităţi se înregistrau diferenţe sensibile comparativ cu datele recensă
man tului din 1930 şi cu situaţia de la 30 august 1940, aproape toate inrormatlile referitoare la judeţele şi oraşele din nordul Transilvaniei
atestând mutaţii i.mpor1.ante de populaţie produse pe parcursul celui de-al
doilea război mondial. Astfel, la 13 octombrie 1944, când oraşul Bistriţa
a fost eliberat de armatele româno-sovietice, populaţia lui scăzuse, de la
16 OOO de locuitori, câţi avusese in 1940, la 5 600, din care 3 500 erau· români, 1 500 maghiari, 520 germani şi 80 evrei, diminuarea datorându-se
deportării românilor şi evreilor şi plecării, după 23 august 1944, a majorităţii saşilor în Germania~ 0 . La începutul lui martie 1945, după declaraţiile episcopului greco-catolic Iuliu Hossu, numărul locuitorilor de origine română din oraşul Cluj scă-zuse la 18 OOO, faţă de 32 OOO, câţi
fuseseră în august 194QRt.
La 25 noiembri.e 1944, Ministerul Afacerilor Interne a efectuat o verificare numerică a populaţiei de origine maghiară din România, socotită
în graniţele de după 7 septembrie 1940, adică de după data la care şi
Cadrilaterul a fost cedat Bulgariei. Informaţiile găsite în arhive se referă
do.ar la locuitorii satelor. Comparativ cu numărul maghiarilor înregistraţi
în mediul rural la recensământul din 6 aprilie 1941, când el a fost de
271 593 8 ~, organele jandarmeriei au mai găsit numai 232193 8 \ deci cu
39 400 mai puţini, dar la data respectivă mulţi refugiaţi reveniseră deja
acasă 84 .
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(idem, dosar 78j.1940-l94l, f. 112 ~.j 115). Poezia menţionată fm;ese tran.~rnisă de
po<;tul de Hadio Ard{'(ll, înfiinţat din ordinul generalului Ion Antonescu, pentru ;i.
de;o;fă..5ura propagandă împotriva Diktatului de la Viena, tn emi.'iiuni!e ctin zil~le
tle 6, 7. 13-14 ianuarie !'.li 12 februarie 1941, într-o variantă puţiri deo.'lebită de
textul de mai sus (vezi C. Grad, V. Dărăban, în Acta MP, XI, 1987, p. 366, 387,
39 L-392). Este pooibil ca să fi fost înregistrată de vreun ascultător ~i răs.pândită
<ipo:i ln forma despre care menţionează Inspectoratul General al Jandarmeriei.
1·• Vezi
Idem, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Centrala, do:«ar
90/1!!44, f. W-22: Arh. Stat. Oradea, fond Inspec'torahil de Jllndarmi Oractea. ·clo.~ar 40/1944, f. 9-10.
!ID Idem, fond Direcţia Generali\ a Poliţiei, dosar 90 '1944, f. 4-5.
St Romdnia. Vfoţa politică în documenlc·, 1945, Burureşti, 1994, p. 20fi,
9.2 Vei!i Uecensământul general al Uomâniei din J!l./. L Date sumare provizorU,
B:.iclll'e~ti, 1:944, p. IX.
.
9:1 ,\rh. Stat. Bucureliti, fond Inspecto1,a:tul Gener;il al Jandarmeriei. Cenkala,
d().>ar 73 .i.HJ44, f. 11.
81 /.dcm, {ond D:ir.ec~ja Generală a .PnHţiei, dao;;ir !ll ·1~.U. f. '.l )ii 7.
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MIGRATION OF THE POPULATION FROM SOUTH AND NORTH OF
TRANSY LVANIA. 1940-1944
(Summ,ary)

Aftl•r the JQth August 1940, wbcn the North of Transylvania was taken by the
Hungarian state, a pa~ of the Hungarian inhabitant:s from the South of the province left, officially or illegally, for the given up territory, and many Romanians
took refuge or were expelled by the Hungarian authorities in Romania. This process was rather intense in the first months after the acceptance of the Vienna
cliktate, but later its proportions were considerably dimin~shed.
The main rea.son why the Hungarian population left the territory after 1941,
was to avoid the miJitiary service dmposed by the Romanian state, but thP Romanians coming from the North of Transylvania had been forced to adopt ttiis
solution, ma:inly, owing to the terror put on th.em by the Hungarian administratirH1.
A part of the Hungarlans who left Rornania legally or illegally were f.aced
Weith serious material difflculties, which made them regret their c!PciS<ion a.nd
alsa detennined some of them to return illegally to the deserted territory.
TI1e refugee Romanians remained in the pl~~ where ili<'Y took refuge until
tiie liberation of the North of Transylvania.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

PATRU ANI DE EFORTURI PENTRU LIMITAREA ŞI ANULAREA
CONSECINŢELOR DIKTATULUI DE LA VIENA (1940-1944)
O dati'1 cu pronunţarea. şi acceptarea 1 sentinţei arbitrale de la Viena
din 30 august 1940, ultimul pilon de rezistenţă (frontiera de vest Transilvania) se prăbuişea şi procesul de demolare a României Mari,
început .cu două luni înainte, devenea fapt împlinitZ. Astfel, după două
decenii, conducerea României - păstrătoarea şi garanta superbei moşte
niri, născute în fastul an 1918 - s-a dovedit inmpabilă să reziste
uriaşei presiunii revizioniste din exterior, suprapuse racilelor interne
_:__ congenitale şi dobândite -- ale unui sistem statal surprins în p1ină
restructurare instituţională de tip autoritarist, totalmente inadecvată
momentului ide criză majoră, traversat de Europa l,a sfcîrşitul de'Ceniului
IV. Din acest moment de cotiturii nimic nu mai putea rămâne ca înainte:J (nici în menta1ul cole-ctiv, nici în acţiune.a politi'că a factorilor
depizionali): „Acceptarea dictatului de la Viena însemna începutul unui
drum al celor mai fatale erori politice şi naţionale. Tot C"e a urmat era
numai ron.secinţa inevitabilă a acestor erori" 4 .
Prima consecinţă, pe plan intern, a fost 1ieşirea lamentabilă de pe
scena politkă a regelui Carol al II-lea, împreună cu ineficientul său
regim autoritar, de faţadă („Dictatura carlistă ajunsese la capătul falimentului său politk şi moral. Poziţia regelui, care sperase să-şi salveze
·'I „Sentinţa de la Viena, căreia România i se supusese apriori, a lovlt ţara
drept în inimă. Transilvania a fost sfâşiată printr-o nouă graniţă in două părţi,
o graniţ[t care era pe cât. de absurdă, pe atât de nedreaptă şi al cărui scop a
devenit evident abia mai târziu. Dup;i ezitări dramatice a învins şi de data
aceasta laşitatea" (I. Gheorghe, Drumul României spre statul satelit, mss. dactilo.,
Bibl: M.Ap.N., cota III/340/1, p. 31).
z „România Mare se dusese de ri1pă. Dacă astfel de treburi s-ar fi petrecut
in urma unui război pierdut, situaţia n-ar fi fost atât de groaznică. Umilinţa
suferit.ii avea să aibă consecinţe fatale pentru sufletul naţiei. A nu fi luptat
nici în Răsărit (pentru Basanbia şi Bucovina n.n.), nici în Apus (pentru
Transilvania - n.n.), la momentul in care ceea ce este eroic şi tragic trebuie
neap;'irat să-şi spună cuvântul, aveam s-o. plătim scump. in straturile morale,
vrem_e de- generaţii" (I. Negoiţe<;cU, Straja dragonilor, Cluj-Napoca, 1994, p, 1941!15); A se vedea şi cuvimarea rostitii de Ion Antonescu la aniversarea Unirii
Ardealului cu România: „Greşelile au venit la scadenţă. Teribilă scadenţă!
Graniţele s-au prăbuşit rând pe rând, făr.:'t să încerdîm sit le apărăm, fiindcii
România. a fost surprinsă de furtună, total slăbit<'\ înăuntru şi fărc'\ nici un
sprijin in afară". (cf. Gh. Buzatu, Uu ABC al anticomunismului românesc. , „
p 98-103, doc. 107).
3 „. . . Vremurile se schimbaseră ·cu de~;'\vârsire. Istoria răsucise ca o rufă
udă existenţa tuturor, storcând-o cu r[1bdare !ii indiferenţă. Lumea in sine
era complet înstrăinată de tl"ecut". (L Negoiţescu, op. cit., p. 197).
t I. Gheorghe, mss. cit„ p. 41.

27 ·- Acta M'rllei PorolleaeA1l<1, voi. :irx, 1996
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

CORNEL GRAD

418

tronul prin toate aceste jertfe, devenise imposibil de menţinut" 5 , urmat:'I
de venirea, la putere a generalului Ion Antonescu, asociat politic
vreme de 4 lWli - cu Garda de Fier (Sta-tul-Naţional Legionar}.

I. Atitudinea regimului antoncscianc;-Jegionar faţă de problema 'fraDsllvanlel
cedate (sfW)t. 1940-ian. 1941). (Primele măsuri

Instalarea regimului antonescian a constituit o substituire a unui regim dktatorial monarhic cu un alt regim autoritar, ceva mai eficient, care a incerc·a:
să salveze, prin măsuri severe de tip militar, ce se mai putea salva dintr-o ţa.i-:1
aflată, după marile cesiuni teritoriale din iunie-august 1940, în pragul disoluţiei.
Propulsarea la putere, printr-o lovitură de stat, a unui militar de mână fortl"
a fost, astfel, a doua consecinţă politică majoră a acceptării „arbitrajului" viene:i.
lmprejurările venirii la putere a regimului antonescian şi justificarea primelor
măsuri sunt detaliate chiar de către autorul loviturii de stat, Ion Antonescu, în.
răspunsul din 25 septembrie 19406 la scrisoarea lui Iuliu Maniu (24 septembn1'
1940): „Am luat conducerea ţării în cel mai greu moment al istoriei noastre diH
ultimele decenii. Monarhia zdruncinată. graniţele sfâşiate; zeci de mii de romimi
pe drumuri, goniţi din căminele lor. Banul public prădat şi bugetul zdruncinnt;
statul cu teritoriul redus, având a face faţă nu numai gravelor consecinţe ;,le
dezmembrării şi micşorării puterilor lui financiare cu magistraţi, milit;iri,
profesori şi funcţionari fără ro~turi, - dar unei crize economice în plină dt':<.t?1şurare pe lângă o gravă prăbuşire morală. ( ... ) Eu mi-am luat în faţ11 l1.i
Dumnezeu, a ţării şi a tânărului rege, în faţa istoriei şi a conştiinţei mde n ;;
mal grea ·răspundNe, d~ă ce ani de-a rândul o ştiţi prea bine, am d<·•nunţ111
tuturor şi chiar dumneavoastrf1 1 toată primejdia, toate greşelile şi drama c;Hoc
ne aşteaptă şi care a venit".
Despre momentul loviturii de stat (numirea ca prim-ministru a generalulni
Antonescu, anemicele demonstraţii legionare din Bucureşti, Constanţa .~1
Braşov, abdicarea regelui Carol al II-lea şi atitudinea conducerii armat.ei foţii
de schimbările de la vârf), Nichifor Crainic, ministrul Propagandei tn guvernul
Gigurtu, scrie în memoriile sale: „Sfâşierea Ardealului a smuls ori.ce !!Uport
moral guvernului Gigurtu. Legionarii nedezmeticiţi bine voiau parcă puterea f)i
parcă nu prea ştiau ce vor (... ). Astfel nu-mi explic ridicula şi naiva încercaTl'
de lovitură de stat de la 3 septembrie (... ). Ea a avut totuşi efect de ntmos:feFf1.
A dovedit că autoritatea Regelui, de care tremuraseră politicienii, nu mai însemna nimic. lngrijorat, suveranul încredinţează în ziua de 4 septembrie' pt'
general ul Ion Antonescu cu formarea guvernului (... ). Sfetnicii lui au fost ·în
aceste zile Iuliu Maniu. Dinu Brătianu !)i Stelian Popescu. Ei au :făgăduit concms
cu condiţia să ceară Regelui puteri dictatoriale. Regele, constrâns de atmosfeJ·a
revoluţionară, le-a dat (... ). Atmosfera era făcută pentru a-i smulge abchca.r('.1.
ln prezenţa mea, generalul de!iitituia telefonic capii poliţiei şi ai armat.ej, nummdu-şi oameni de încredere în locul lor (... ). Generalul Ion Antonescu nu dormi''"
toată noaptea: tratase cu Regele Carol abdicarea. •Pi!! David Popeseu, de c:tr!'
Ion

~

Ibidem, p. 31; Vtti ş.î: J. Maniu, Cauzele prăbuşiri.I fostu.lui l'l"f1i.m. Huc:u.1940; A. Simion. Regimul politic din România în pc>rioud.a "'''Pit>mbrie
1940-ianuarie 1941, Cluj-Napoca, 1976, p. 7-35; N. Crninit\ ZHt' at.bt>, ;;:ih'
negre. MemCTrii, I. N. Lemnaru, <L><l., Bucureşti, p. 326: „o clo.IDJli~ care a fnct•put
ca un delir şi se sfârşeşte ca o tragedie fără sânge".
~ Mareşalul Jon Antonescu, Epistolarul Infernufoi, Mihai Pelil'I, f'd., Hurnreşti, 1993, p. 27-28.
reşti,
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pus în pijama ca să-l am in mână»"7.
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Despre moştenirea şubredă, pe oare Ion Antonescu a luat-o in primire la
începutul lunii septembrie 1940, istoricul Vlad Georgescu este de părere că:
„România mică, cea de după ultimati;mul rusesc, dictatul de Ia Viena şi tratatul de la Craiova, peste care avea sfi cârmuiască vreme de patru ani generalul,
apoi mareşalul Antonescu, avea cu 36 OOO km pătraţi (? !) şi cu fi milioane mai
puţini locuitori decât avusese .România Mare; aproximativ 3 milioane de români
vieţuiau acum în afara frontierelor ciuntite prin voinţa lui Stalin şi a lui
Hitler. tndată după dictatul de la Viena, Italia şi Germania au g;,i,rantat noile
frontiere, spre supărarea Kremlinului, dar spre uşurarea românilor, care socot!'au pPI"icolul de la răsărit mult mai mare decât cel venind dinspre centl"'ul
Europei"8 .
Propuhat la putere pe creasta valului de nC'mul(umire ~i rcvolti't generală
contra unei conduceri care nu fusese în stare s<"i apere integiritatea României
Mari, regimul antonescian şi-a fixat, de la început, drept obiectiv principal şi
permanent limitarea şi, In final, anularea consecinţelor politico-militare ale
acceptării cesiunilor tedtoriale din H;40. Timp de patru ani reîntregirea naţio
narn şi repararea onoarei ştirbite a armatei române au constituit însăşi raţiunea
de existenţ.'i a regimului, toate acţiunile sale politico-diplomatice
şi militare
fiind subordonate acestui comandament prioritar. Prin urmare, este evident cii
orice încercare de analiză axiologică, obiectivă a politicii oficiale româneşfi şi a
personalităţii celui care şi-a a'iumat calitatea de Conducător al Statului (dictator
milîtar), Ion Antonescu, în perioada 6 septembrie 1930-23 august 1944), trebuie
să aibă ca punct de plecare această axiomă. tn această perspectivă trebuie privite
primele acţiuni întreprinse de General pentru asigurarea suportului său politic.
Neputand beneficia de sprijinul P.N.Ţ. şi P.N.L„ care-l considerau pe I. Antone>cu doar o soluţie provizorie, fără anvergură politică - de altfel şi generalul
m.1trea o neîncredere funciarii în partidele politice, ca şi în tot ceea ce nu era
în uniformă şi nu se supun1~a ordiraei militare9 - , proaspătul Conducător al
StatutU"i er;~ conştient că nu ~e poate menţine Ia cârmă bazându-se în exclusivitate pe instituţi01 militară, demoralizată şi fă1·ă credit de masă după evacuarea

1 N. Cr<1ink, op. cit., p. 322-325. Despre atitudinea armatei fa\ă de lovitura de stat, N.C. notează: „ln jurul Preşedinţiei n-am văzut în noaptea aceea
nîci poliţie, nici forţă armată. Clădirea di.n c~re porne~u ordinele de răsturnare
a unui regim era ca şi pustie. (... ) Apoi m1-a povestit cum au decurs dezbatt'!ri:le abdicării. Regele rezista în absurd. Pe la 01·a 4 diminea\a, când_ îl conv-însese, intră pe uşă generalul Mihail, până în ajun şeful Marelui Stat Major,
înlocuit în n-0aptea aceea de generalul Ioaniţiu. Mihail, aflând despre ce era.
vorba a izbucnit furios: ...Antonescu minte, Maiestate! Ţara e cu Regele. Să
nu abdici!~. «Atunci, îmi povestea Antonescu, m-am şi văzut pierdut. Puteam
să fiu împuşcat ~ Ioc. Idioţii n-au făcut-o. A~ pus Regelui ~n ul~imatum,
ci-i a~tept scrisoiirea de abdicare până la ora 7 ş1 am plecat pe JOS, sm?ur, I.a
Pi·e~edinţie». (... ) Pe la ora 7 a sosit într-adevăr Manolescu cu aceasta scrisoare ... " (loc. cit.).
8 V. Georgescu, Istoria românilor de la origi1ii până în zilele noastre, ed.
II-;\, revizuită şi 11dău1rită, Los An5eles, California, 19119, p. 255. De observat
că suprafaţa terit-Orială cedată este mult diminuată: a6 OOO Km 2, în loc de cca
9R OOO km2 cât este corect. Greşeala nu este sesizată de Gh. Buzatu, care
reµroduce p1.1sa.jul fără corecturile necesare (vezi. Gh. Buzatu, Ro-mania cu şi
fQ.râ Antonescu, Iaşi, H'91, p. 17).
9f'r. Veiga Jgf,oria Gărzii de Fif:T (1919-1941). iWistica ultranaţionalismului,
Bucureşti, uma: p. 281; A. Simion, Regimul politic din România in . perioada
s!',pt. 1940-ian. 1941, Cluj-Napoca, 197f:, p. 13-16: Gh. Barbu}, MMnOnal Ant0nest:D. Le troisieme homme de l' Axe, I, P-.tris., 1950, p. 19.
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!ară luptă a teritoriilor cedate. Nici exacerbarea vinei colectiveIO pentru drama
naţională în curs nu putea constitui un suport de durată. Cel mult, un liant
emoţional pasager. Neavând altă soluţie, I. Antonescu a recurs la Garda de Fier,
care i se părea singura formaţiune politică necompromisă 11 , aptă să fie asociată
la putere: „Spre a rupe cu un trecut şi cu un sistem perimat, generalul -

după încercări neizbutite de a asocia la guvernare oameni competenţi, dâr nepă

taţi cheamă pe legionari la guvern, instaurând astfel «regimul naţional
legionar„ 12.
Mariajul politic Antonescu - Garda de Fier era sortit, din start, eşecului.
tncă de la discuţiile privind formarea guvernului naţional-legionar, avându-l
în frunte pe Ion Antonescu, secondat de Horia Sima, ca vicepreşedinte, au
apărut disensiuni şi suspiciuni reciprocel 3• !n scurt timp, acestea vor deveni
0

lo Pe marginea prăpastiei. 21-23 ianuarie 1941, Bucureşti, 1992, p. 73,
anexa 13; D.G.A.S., Bucureşti, fond. P.C.M., ,dos. 266, f. 14 Apelul cătrl'
români (7 septembrie): „Români, Cu copiii şi cu bătrânii noştri să mergem
mâine, 8 septembrie 1940, la ora 11, în bisericile noastre şi, îngenunchind m·
faţa altarelor şi cu fruntea lipită dE.' pământ, să ne mustrăm pentru greşelile
noastre de care suntem cu toţii vinovaţi. (subl. ns.).
Să cerem iertare nefericiţilor noştri fraţi, cari prin vitregia vremurilor
şi din propria noastrtl vină au fost rupţi din trupul nostru îndurerat (subl. ns.);
să aruncăm blestemul nostru asupra marilor vinovaţi; ·să plângem morţii ~i
martirii cari au ·căzut şi cari :lU suferit pentru că au voit şi au dorit şi care au
luptat pentru o Românie cu adevăra+. mare, pentru o Românie curată, pentru
o Românie respectată, pentru o Românie tare; să ne luăm solemn angaj:imentul că de azi ne unim în munc.;. şi în frăţie, în gândire şi in simţire, în
dreptate şi în lege, în disciplină şi în cumpătare, în ordine şi în creainţ{1, r-;1
prin 1nuncâ să ne întărim, să prosperăm şi să fim gata"; In acelaşi sens. <J. H'
vedea şi cuvântarea rostită de General !a Sibiu (8 noiembrie 1940), cu oc-azi;1
deschiderii Universităţii clujene: „Ardeleni, Fraţi dragi şi încercaţi. Cugete
risipite, Vetre stinse şi trlfdatc (subl. - ns.), 1n tăcerea voastră măsurată, ca şi
în acţiunea noastră sinceră, demnă şi dârză, să nu vedeţi nici uitare, să nu
aflaţi nici o indoia..'_ă. Şi vO'i, Ostaşi Ardeleni, care v-aţi părăsit tindele, trădând
legea strămoşească a Sarmisegetuzei, să nu vă zdrobiţi inimile pentru a lăsa
să curgă semnul deznădejdii. Toţi trebuie sd aveţi încredere. (cf. Gh. Buzatu,
Un ABC al anticomunismului românesc ... , p. 91-96, doc. 44).
11 Pe marginea prăpastiei .. „ p. 19: „tn căutarea unei echipe de lucru ru
adânci rădăcini în masa poporului, se- profila, plămădită . din vâltoarea atâtor
ani de zbucium şi de suferinţă, ... mişcarea legionară„. Cu argumentul tinereţii
şi al patriotismului zgomotos şi larg
popularizat această «mişcaren, singura
rămasă netrecută prin examenul greu al experienţei, justifica speranţele poporului, înşelat, în aşteptările sale, de fostele partide politice".
12 Loc. cit.; A. Simion, µeqimul politic din România .. „ p. 36-310; G. Magherescu, Adevărul despre Mareşalul Antonescu, I, Bucureşti, 1991, p. 185~215;
Fr. Veiga, op. cit., p. 279: „Varianta legioanară se impusese pentru că nu exi~1
alta la îndemână. Tagma milţtară nu avea suficient sprijin pentru a forma n
dictatură pur militară, mai ales i!CUffi, după cedarea Basarabiei şi TransilvaniPi
fără să se fi tras nici un foc dP <lrmă: Rememorând aceste ·momente, în timpul
procesului său din 1946, I. .l\ntonescu a afirmat: „La· însărcinarea mea cu
formarea guvernului, am vrut ~ă fac Guvern Naţional şi n-am putut să reuşe·,,C.
L-am făcut numai în ·parte. (... ) Pentru că nu am găsit înţelegere la toat~
lumea. Am făcut apel la. unirea tuturbr pentru ca să salvăm neamul şi au fost
foarte puţini care au răspuns (...) Toată lumea avea .frică de legionari. Er<l .o
poltronerie generală", -;-. cf. Procesul mareşalului Antonescu. Documente, Ma:rr:elc·
Dumitru Ciucă, ed„ 2 vo1s„ Bucureşti, HJ95, I, p. 188.
13 G. Magherescu, op. cit„ p. 189-192: Pe marginea prclpastie-i .. ., I,· p.'
89-90; „Cu excepţia ministerelor economice şi militare toate departamentelt>
au primit titulari legionari. Problema Apărării Naţionale a fost luată ·în mâini
de către însuşi generalul. Antor:ie~u, 'Concentrând 'în cadrul aceluiaşi mini.St.t<r
toate subdepartamentele tniiitare:·' armata - de uscat, aviaţia, marina S)i sub~crt'-
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ireconciliabile şi se vor sfârşi cu eliminarea definitivă de pe scena politică
românească a legionarilor, care s-au dovedit complet nepregătiţi să guverneze
şi să se adapteze situaţiei: „NU
trecut mult şi atât naţia, cât şi generalul au
început să constate, spre uimirea şi disperarea lor, că legionarii nu aveau con.:.
ducători şi că acei care se improvizau ca atare în ultimul moment erau sau
nepricepuţi, sau de totală rea credinţă. (... ) Datorită armatei, în prăbuşirea lor
nu au atras şi ţara. A fost -0 experienţă dureroasă, dar necesară" 14 constată;
cu scop vădit justificativ, I. Antonescu. De altfel, judecând strict pragmatic,

a

experienţa

scurtei guvernări legionare
şi anarhie deslănţuită 15 )
pentru a instala un regim militar, cu
disciplinată a tehnocraţilor. Totodată,
incompetenţă

·

(cu tot cortegiul de samavolnicii, crim·e,
a servit, în ultimă instanţă, Generalului
sprijinul total al armatei şi colaborarea
prin tranşarea disputei cu legionarii în

tariatul înzestrării (... ) „Eu sunt şeful regimului legionar, . iar Horia Sima este
comandantul Mişcării legionare. Cu d-l Sima suntem înţeleşi că toată partea
politică o face Mişcarea. fo guvernare însă, partidul nu se amestecă»"; Ibidem,
p. 149-150: „ln ceea ce priveşte politica· în armată, am spus: cine este îri
armată, rămâne acolo, şi cine este îri cuib, la fel. Armata trebuie să se menţină
îri spiritul ostăşesc. Spiritul legionar este una şi politica de cuib este alta".
_14 Pe marginea prăpastiei.~., I, p. 19 şi 21; ln sens contrar, despre vina
exclusivă a generalului Antonescu în raporturile cu legionarii, vezi: M. Sturdza,
op. cit., p. 174-227 şi Horia Sima, Era libertăţii. Statul Naţional-Legionar, 2
voI., Madrid, 1982 ~i 1986; :cel mai autorizat istoric al mişcării legionare, Fr. Veiga, ·
(op. cit„ p. 179) concluzioneaz1\, cu justeţe, despre acest moment: „Când nici
nu· se mai aşteptau, legionarii au ajuns la putere. Acest eveniment a fost· prea
puţin ·controlat de ei, ceea ce a contribuit la trezirea celor mai inegale şi decan-,
certante reacţii. Beţia a durat de la 14 septembrie 1940, ziua îri care ai fost proclamat Statul Legionar, până la 21 ianuarie 1941, când legionarii ·au predat
armele armatei române, în total 131 zile. Experienţa a fost un eşec pentru
legionari, cum, de altfel, unii dintre ei o recunosc, o perioadă de haos politic
şi social, din care nu s-a putut salva prea mult şi care, prin ea însăşi, a fostsuficientă pentru a
descalifica Mişcarea ca opţiune serioasă"; Legionarii au
încercat, însă fără succes, să atragă armata de partea lor în confruntarea cu
G~neralul, cf. Manifestului legionar din 23 februarie 1941, (Arh. M.Ap.N .. fond
Ari:p.ata 1(21), dos.
904, fila 348: „Camarade Ofiţer, Subofiţer şi Soldat!
Lupta pentru dragosteti mea şi a ta, m-a adus din nou în faţa pu~tei tale.
Inaint!'! de a trage însă în cam:-iradul tău gândeşte-te că mâine când vei lupta
pe .front în tranşee pentr.u. refacerea graniţelor ţării, vei avea un camarad mai
puţin· cu fiecare legionar pe. C\1re. n vor ucide gloanţele. tale. Cine va fi mâine
fratele tău de luptă în tranşee: Jidovul sau Jidovitul pe care îi aperi azi cu
viaţa ta sau camaradul legion,w pc care vrei să-l loveşti acum? Eu m{1 aflu
acum aici camarade pentru Cruce, pentru Patrie, pentru Neam, iar Jidanul pe
care-l aperi tu fără să ştii· este împc>tri'va Crucii, pe care l~au răstignit pe Jsm;
şi lmpotriv;i Patriei. tale şi ·a mele pe care o vrea bolşevizată .• Trag-e deci
camarade dacă ..crezi că· e bine. ·Dar oare n-o să tremure mâno ta, n-o s<1 lăcră
meze· ochiul tău :când. prin glonţul tău .tras din porunca trădătorului Rioşanu
şi a prietenilor lui .Jidovi, cânrl prin glonţul tilu vei aduce moartea în casa me;i
sau poate în casa ta . şi vei ~{1sa m·~ani pe copiii .mei sau pe copiii tl1i, în vreme
ce .Jidovii voi;- bate în palme de bucurie că tragi în inima unui Român. Trage
dacă poţi să ucizi un frate, dacă .socotesti că c bine să rămâi fără -.cruce· .fărk
ţară şi fără neam, rob din nou jidovilor, ·.şi .streioilor. Vino lângă mine carr{arade
c~ci. 1;1niţi _am.ândoi vom putea _mai uşor sdrobi şleahta jic;lo:vească care doreşte
nmuc;_rea ţure1 noastre.
, .. _
'.FRATELE 'fAU ROMAN CAMARAD
·

15

Pentr1,1 detalii,

ŞI

LEGIONAR".

prăpastiei, voi. I !)i II; Asasi-:
Strejnic'lil (26-27 noiembrie 1940), ed. a II-a.

a ·se vedea: Pe marginea

natele de· la Jilava, • Snagov

şi

Bucureşti, 1992 (ambele documente detaliază poziţia taberei antonesciene fa_ţă de
evenimente) şi H. Sima, ··cazul Jorgc:-Madgearu, Madrid, 1961 (poziţia mi11c;"irii
legionare).
·
·
·
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favoarea sa, I. Antonescu a reuşit şi performanţa de a aâştiga deplina încredere
a Fuhrerului in capacitatea sa de a stăpâni cu o mână de fier situaţia internă
din România şi de a fi un aliat eficient în proiectata răfuială cu U.R.S.S. Din
momentul eliminării legionarilor, cu ajutorul armatei, timp de 3 ani conducerea
României s-a concentrat, în totalitate, în mâinile unui dictator militar, orice
iniţiativă şi acţiune politico-diplomatică şi militară fiind emanaţia Conducăto
rului Statului şi pentru care acesta ist asuma întreaga responsabilitate. De altfel,
din această perspectlv[1 trebuie privit(; toate deciziile şi acţiunile politico-diplomatice ale regimului antonescian în întreaga perioad1i septembrie 1940-august
1944rn, inclusiv cele privind limitarea şi anularea consecinţelor Diktatului vienez.
Astfel, incit din momentul preluării puterii, generalul Ion Antonescu a
luat primele mă5uri asiguratorii pentru a opri alterarea organismului militar
şi pentru a-l conserva şi pregăti în vederea revanşei cu cei care erau beneficiarii
marilor cesiuni teritoriale romaneşti din 1940: Ungaria şi U.R.S.S., în principal.
ln acest sens, semnalele care veneau de la unităţile operative indicau că acestea
nu-şi pierduseră
complet clanul combativ şi dorinţa de revanşă: ,,Adevăruta
redeştepta1·e a conştiinţei naţi;male SD pare că a şi început în urma ae$tor
evenimente. Spiritul combativ al ostaşilor este foarte evident. Ideea demobilizaqi i armatei nu a fost, în general, de nimeni primită cu satisfacţie" se
relevă în raportul Comandamentului Aero către Comandamentul Armatei 4ri.
Bazat pe această stare de spirit a armatei, Generalul a luat mitsura demobilizării şi reorganizării armatei (18 septembrie): „1). ln timp de o lună se va
reorganiza armata cu tot ceea ce îi trebuie. 2). Angajamentele pentru plat;.i
armamentului de 48 miliarde, se vor tăia"1 8 . De altfel, ca o primă măsurii de
restructurare a esaloanelor de comandă ale armatei se înscrie scoaterea di.n
cadrele active ale ·armatei, prin Decretul-lege nr. 3094 din !l septembrie HJ40, a
U generali (Constantin Ilasievici, Gheorghe Argeşanu, Florea Ţenescu, Ion Ilcuş,
Gheorghe Mihail, Grigore Cornicioiu, Ion Bengliu, Gheorghe Liteanu, Petre Băr
bWleanu, Victor Dombrovschi !iÎ Constantin Atanasescu), consideraţi vinovaţ.i,
alături ele Carol al Ii-lea, de starea în care ajunsese instituţia militară, în ansamblul ei, şi cadrele de com.mdă, în special 1!'. De fapt, prin această epurare
- în aparenţă, legală - a ::0nducerii armatei (toţi generalii îndepliniseră, în
timpul dictaturii carliste, cele mai înalte funcţ.i i: mini~tri ai apărării, ~fi ai
M.St.M„ mini~tri de interne. comandanţi de armat{1), I. Antonescu şi-a înlăturat
c1;.•·i mai periculoşi adversari din intcri.orul si'itemului militar. După 4 ani, fei
demişi vor plăti Generalului (Mareşalului) cu aceeaşi moncdăw.
Două documente emise de Conducătorul Statului (1. Formula pentru odihna

sufletului celor asasinaţi de ocupantul maghiar în Tran.~i/.vania
pe o notă a M.A.l. privind atrocitliţill din Ardealul de Nord -

şi

2.

RBz:oluţia

datate 18 oct.

Iii A. Simion, Preliminarii
politico-diplomatice ale in,mrecţiei romdne din
au.gust 19·H, Cluj-Napoca, 1979; Gh. Barbul, op. cit.; V. Pw;caş, ed„ Al doilea
răzl>oi
mondial. Transilvania şi ai·anjamentel.e europene ( 1940-1944). ClujNapoca, 1995; Idem, Speranţă )ii disperare. Negocieri Româno-Aliate ( 1943-194.4),
Bucureşti,

Hl95.

Arh. M.Ap.N., fond 4, dos. 71, f. 437-438 cf. 23 August. Doo ... , p. 119--12Q,
doc. 86. tn acelaşi sens, vezi ş.i raportul Corpului 1 Armată către Armata 4, djn
12 sept. 1940, semnat de generalul de divizie Th. Ionescu: „Ofiţeri, au primit
cu ind~gnare şi durere sufletească ştirea pierderii a o parte din trupul ŢAri.i.
Se constată în rândurile osta~ilor - ofiţeri şi trupă - un accentuat spirit de
revanşă, toţi fiind convinşi că aceasti< s.ituaţie este numai provizorie şi' nu va
trece multă vreme până când aceste teritorii pierdute vor fi recâştigate" ("!3
August 1!144. Doc.... , p. 121, doc. 88).
13 Arh. Stat.. fond P.C.M., do._s. JJJ/140, f. 40, c.f. Ion Antonescu, Secrerele
guvernării: Rezoluţii ale Condiicdtorului Statului, V. Arirnia, I. Ardeleanu, eds .•
Bucureşti, 1992, p. 121.
"' A. Simion, Regimul 1>0/.itic în România ... , p. 50.
2~ G. Magherescu, op. eit„ III, p. 291-296.
17
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1940), ilustrează convingător ideea că. I. Antonescu considera problema conse„arbitrajului" vienez de primă urgenţă:
1). „Odihnă şi iertarea păcatelor tuturor sufletelor care au căzut pentru că au
luptat pentru credinţa strămoşească şi au avut inimă românească. Tărie :,;i
răbdare fraţilor noştri, azi, in grele suferinţi, fiindcă prin vitregia soartei şi
din greşelile noastre (subl. ns.) au căzut sub stăpâniri străine"21 (formula rugă
cinţelor

ciunii)

şi:

„2). Ţineţi la zi atrocităţile şi încălcările de angajament făcute de unguri pe
teritoriile ocupate.
3). Discutaţi prin presa străină acuzaţiile pe care ni le aduce oficialitatea ungurească. Atmosfera europeană trebuie întreţinută pentru a crea curentul defavorabil Ungariei"22 - doc. 2 (rezoluţia din 18 oct. 1940).
De altfel, încă la 25 septembrie 1943, I. Antonescu a răspuns pe un toR
orgolios şi iritat la o scrisoare a lui Iuliu Maniu, privitoare la o proiect;itii
întrunire de protest public faţă de ceea ce se întâmpla în Transilvania: „Şl V<'i
asigur că n-am aşteptat această solicitare ...pentru a îndeplini îndatorirea de
a nu lăsa în rărăsire fraţii :omâni». Am făcut totul, domnule Maniu, pentru
a apăra cugetele şi trupurile române:şti cotropite de o ocupalie care s-a ab[1tut
şi de la regulile dreptului ginţilor şi de la obligaţiile formale luate la Viena, ca
şi de la respectarea vieţilor şi a omeniei" 2J. în consecinţ;'i, Conducătorul Statului
a interzis proiectatele manifestaţii interne, motivându-şi decizia prin necesitatea
de a arăta Germaniei şi Italiei că opinia public;'i din România nu punea la
îndoi.ală garanţiile acordak la Vien" l)i că, pe plan intern, scria tulburărilor
de stradă s-a sfârşit: „O inlrunire în aceste împrejurări, când acţiunea noastrf1
diplomatică se desfa5oar1i cu toatil răspunderea, iar ordinea internă este restabilită, cred însă că nu ne-a:· fi folositoare ( ... ). Am wcotit, domnule M:miu,
că interesul fundamental al ,,;tatului şi con di tia liniştii şi propiişir •.i noastre
este să opresc orice frămimt:'1ri ( ... ). Nu in folosul guvernării, care racc totul
ca sfi mer~te încrederea şi sprijinul ţării, ci ca să putem pune ordine internă
şi să ne garantăm graniţele"~ 4 . Formal, acelea!Şi considerente au :o;tat i;;i la baza
refuzului de a autoriza func\ionarea Asociaţiei „Pro Transilvania ..., constituiti'i
la 6 octombrie 1940, dizolvată abuziv de Horia Sima şi recunoscută ca legalr1
de justiţie25. De fapt, I. Antonescu considera orice fel de activitate neoficială
în sprijinul românilor din teritoriile cedate, drept propagandă în favoarea partidelor politice şi nu pregeta să o împiedice.
lncrezător în virtuţile sale de om politic providenţial, deşi realitatea l'ra
alta, I. Antonescu a început, pe planul relaţiilor externe, o intensă campanie
de reorientare politico-diplomatică spre Germania şi Italia, pe care le vedl'a,
deja, câştigătoare în noua conflagraţif' mondială. Această reorientare, inclmiv
deciziile care au materializat-o în plar.ul practicii politico-diplomatice şi militare
(solicitarea şi acceptarea asisten~ei militare germane, aderarea la Pactul Tripartit
ş.i angajarea armatei române in războiul antisovietic, . dincolo de linia Nistrului),
a marcat integrarea totală şi necondiţionată în sistemul Axei („Noi mergem suti'
la sută, până la moarte, alături de Axă. Ori triumfăm cu Axa, ori ciidem cu
~ 1 Arh. Stat. BucUrt"iti, fond P.C.M., {]os.
ne~cu. Secretele guverniirii . .. , p. 14.
Z! Ibidem, dos. 119.d!J40, f. 88-IJH; cf. -

44ti/Ht40,

r.

4 -

rf.

Jon

Anto-

Ibidem, p. 13; ln acela~i ~eno;,
lui Ion Antonescu pe un raport al M.I. din 4 oct. 1940, prin care
se ordona recurgerea la retm·.~iuni: „Deoarece ;1trocităţile ungureşti ~e prelunf{e!'IC, cu toate interw•nţrile Romd !:oi BerHnului, se va n"C'unw, dac;l va fi c;izul,
chiar la represalii. Vor fi luate Citpf'teniile ungureşti, se vor infiinţa tnbere de
concentrare, până eând nhuzurile vor înceta. Se vor întocmi ura.fie..• cu .privin•
la n~mărul de victime . rom:ltie~ti ... " (Ibidem, dos. 333/1940--194J., f. ]8, cf.
op. CJt., p. lfi).
ZI Mareşalul Jon Anlone.~cu. J~pist.ol<lrul Infernului ... , doc. 3, p. 26.
2:4 Ibidem, p. 27.
25 Ibidem, doc. 4 şi 5, p. W-34.
es~ rezoluţia
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Axa")2li şi, concomitent, abandonarea în totalitate a principiilor pe care se
bazase, până atunci, politica externă a României - eroarea fundamentală a lui
I. Antonescu, generatoare a dezastului postbelic. Era, indiscutabil, un pas hazardat, contrar principiilor consacrate ale diplomaţiei româneşti de a evita, în
orice împrejurare, situarea alătl.!ri de una din marile puteri împotriva alteia
în disputa ciclică pentru supremaţia mondială şi continentală, România i:teputând
fi, în mod natural datorită aşezării sale geo-strategice în zona de contact
dintre interesele germane şi est-slave -, decât obiect şi nu subiect al redistribuirii sferelor de influenţă''· Acest principiu director al politicii externe româneşti
este o axiomă şi are ca obiectiv strategic prioritar salvgardarea entităţii statale
integrale, aflate mereu, în ultimul secol, în situaţi.a grăuntelui ce risc<! s{t fie
strivit între două pietre de moară (interesele germane !'ii cele ruseşti). Din acest
punct de vedere, generalul I. Gheoq;he are dreptate când afirmă că I. Antonescu, fatalist, s-a lăsat mânat de evenimente, nu a încercat sii le domine şi
astţelj, sfârşitul său politic era previzibil: .„El şi-a asumat o sarcin{1 care era
împletită indestructibil cu soarta Europei şi a avut o perspectivă insuficientă
asupra marii drame mondiale care începea tocmai să se desf;lşoare. Destinul
Romaniei nu depindea astfel de el ş.i de ţară. El era în conformitate cu .legitatea istorică imuabilă. Este cert chiar că Antonescu s-a lăsat copleşit de această
fatalitate istorică, părându-i-se inutil să reformeze viaţa publică din Romania,
deoarece marile transformări istorice d.in lume aveau să aibă drept rezultat şi o
transformare în România. Acea:;tă concepţie este fireşte cu totul greşită, deoarece
un conducător de stat nu trebuie sil se supună pur şi simplu mersului evenimentelor şi să aştepte fără cucaj ca alţii să facă ordine în locul s<'iu. El nu ar
fi trebuit să se resemneze cu timµurilc nefavorabile, ci sarcina sa era mai curând
de a rezolva problemele timpului, folosind toate forţele sµirituale şi morale, chiar
cu preţui unui sfârşit eventu:tl tragic, dar eroic. Asta aştepta de Ia er poporul
roman ... " 28 •
!nceputul apropierii accelerate dt- Germania s-a făcut prin reconfirmarea
solicitării dP asistenţă militară, în discuţia cu colonPlu\ Alfred GerstenbPrg, ataşatul militar german la Bucureşti. AceastI1 primit discuţie cu A. Gcrstenberg
(7 sept.) 29, ca şi misiunea de informare a generalului Kurt von Tippelsk:irch
(15-17 septembrie:JO, era, paradoxal, un răspuns la cererile anterioare de asistenţă militară, formulate de Carol al II-lea şi aprobate, în principiu, la sfârşitul
lui august. Discuţiile cu noul dictator de la Bucureşti au fost mult uşurate, desfă
şurându-se într-un tempo rapid şi cu eficienţă pragmatică, imediatI1 (la 12 octombrie au sosit la Bucureşti primelt: elemente al Misiunii militare germane sub comanda generalilor Erik Hansen şi Wilhelm SpeidelfH.
Seria intervenţiilor diplom.itice ale regimului antonescian pe lângă cei doi
arbitri pentru a tempera ·excesele intolerabile ale ocupantului (masacre şi expulzări in masă) maghiar în Transilvania de Nord a fost deschisii de misiun'ile
211 L. C. Gardner, Sferele de infl.uenţă. Jmµărţircrr EuropC'Î c(c· cătrC' marile
1iuteri la Munchen şi /alta, Bucurc·şti, s.a. (probabil Hl!i5), ~i Nicolae Baciu,
A9onia României 1944-1945, Cluj-Naf-'OCa, l!J!JO, p. 116-12(), 159-166.
u Stenograma Consiliului de Miniştri din 21 septembrie 1!140, cf. A. Simion,
Regimul politic din România ... , p. 121.
28 I. Gheorghe, mss. cit., p. 2fi. Adâncind analiza, autorul concluzionează:
,,Tragedia acestei vieţi care ar fi putut fi eroică si ar fi trebuit să fie eroică
con.~ta în faptul că gen. Antonescu s-a lC1sat purtat de evenimente, deoarece
spera să poată duce pe acea5tă cale vasul naţiunii nevătămat prin strâ!Tltori.
El n-a încercat nici măcar să domine evenimentele. El nu a devenit un luptă
tor fanatic pentru o idee. Din acest motiv el nu a căzut ca un erou, în pofida
morţii sale tragice, ci ca un politician naufragiat" (Ibidem).
2'J A. Simion, Regimul politic . .. , p. 121-122.
:iu Ibidem,
p. 122-125; A. llillgruber, Hitler, UC'9de Carol şi Mar~'şalul
Antonescu, Bucureşti, 1994, p. 1:14; Procesu.I mareşalului. il.ntonescu. JJocumente,
M.-D. Ciiică, ed., Bucureşti, 1995, I, p. 190-Hll.
:a Ibidem, p. 127-140; Ibidem, p. Dfi-140.
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intreprinse de foştii delegaţi 0ficiali ai României la Viena, Valer Pop şi Mihai
Manolescu, la Berlin:ri şi, respediv RCJma:Il (la jumătatea lunii octombrie). Ambele
misiuni diplomatice s-au dovedit infructuoase: nici M. Manolescu la Roma, nici
Valer Pop la Berlin n-au reuşit să obţină asigurări ferme că arbitrii vor exercita
presiuni asupra Ungariei pentru a
stopa atroci<tăţile antiromâneşti şi i.l'
preveni altele noi. ln plus, lwîndu-so: în considerare că resentimentele conducătorului Italiei faţă de Bucu?"eşti erau încă vii şi chemarea Misiunii militare
germane în România nu avea darul să-l încânte, ba, dimpotrivă (din nou Mussolini era în postura de observator neputincios al penetraţiei germane la Dunărea
de Jos, zonă de interes italian declarat), momentul misiunii la Roma era inoportun.
Misiunea lui Valer Pop la Berlin, deşi concomitentă cu aceea a lui M. Manoilescu la Roma ~i având, oficial, acelaşi scop (punerea în temă a autorităţilor
arbitrale în legătură cu situaţia din Transilvania cedată i;;i solicitarea de măsuri,
în consecinţă, din partea acestora), avea şi un obiectiv nedeclarat: sensibilizarea
factorilor de decizie germani în direcţia acceptării aderării României la Pactul
Tripartit, semnat de Germania, ItaliR şi Japonia, la Berlin, în 27 septembrie
1940 şi, în caz de reuşită, pregătirea protocolară a acestui act. Dacă obiectivul
oficial al ·misiunii lui Valer Pop a fost ratat, ca şi cel al lui M. Manoilescu foştii arbitri, nefiind dispuşi să-şi complice rE.'laţiile cu Ungaria şi România
prin intervenţii într-o chestiune pe care o considerau formal rezolvată - , al
doilea obiectiv a fost atins, obţinându-se acordul pentru aderarea României la
Pactul Tripartit, e drept, după Ungaria, care-şi exprimase prima această opţiune.
ln urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Ministerului de Externe al -:Reich-ului,
s-a convenit ca protocolul aderării să fie semnat în timpul vizitei oficiale a
generalului Antonescu la Berlin (în a doua jumătate a lunii noiembrie 194034).
Vizita oficială în Germania a Conducătorului Statului, precedată de vizita,
tot oficială, la Roma (14-Hi noiembrie)3.'', unde, însoţit de căţiva fruntaşi legionari, inclusiv MihRil Sturdza, ministrul de externe, a avut primele întrevederi
cu Mussolini şi Ciano, pe care a încercat, fără succes, să-i convingă dlC' injusteţea•
celui de-al doilea arbitraj de la Viena şi de urmările sale catastrofale. Scena
întrevederii delegaţiei române, conduse de Ion Antonescu, cu Mussolini şi Ciano
este reprodusă de Mihail Sturdza în următorii termeni: „Generalul Antonescu,
pe un ton calm mai întâi, dar din ce în ce mai ridicat, a atacat imediat raportul Altenburg-Roggieri36 şi a enumerat din nou excesele maghiare din Ardeal.
:12 D.G.A.S. Bucureşti, fond. P.C.M., dos 332/1940, f. 54-57 f. Raport despre
misiunea lui M. Manoilescu la lloma, în perioada 13-18 octombrie 1940 şi
discuţiile succesive ale acestuia cu Galeazzo Ciano, mareşalul Pietro Badoglio,
Alessandro Pavolini si Benito Mussolini.
:JJ Arh. M.A.E., ·fond 71/Germania, vol. 80, f. 196-199 (Raportul lui Valer
Pop despre misiunea în Germania şi întrevederile cu Joachim von Ribbentrop
şi Frederich Gauss, subsecretar de stat jn M.A.S. al Reich-ului, în 14 şi 18
oct. 1940).
34 A. Simion, Regimul politic din România ... , p. 141-143.
:r.; Traducere.: „Da, noi ştim că ei sunt duri".
'16 Raportul a fost redactat de comisia germano-italiană condusă, ele cei doi·
înalţi funcţionari diplomatici, în urma anchetei efectuate în nordul şi sudul
Transilvaniei, la cererea părţilor interesate. După părerea lui M. Sturdza (România şi sfârşitul Europei. Amintiri din ţara pierdută, Alba-Iulia, 1994, p. 188-lll0) ..
Gilnther Altenburg fusese convins de justeţea reclamaţiilor româneşti, d<1r datorită manevrelor întreprinse de Ministerul de externe al Italiei, raportul comun
iniţial a fost modificat cu totul, primind o formulare de o „parţialitate pro
ungară revoltătoare". De remarcat cil guvernul român insistase, iniţial, pentru
constituirea unei comisii mixte romllno-maghiare pentru anchetarea asasinatelorde la Treznea, Ip, Zalău, Huedin etc., în timp cc guvernul m:1ghiar, versat ~i
eficient în demersuri diplomatice pe lâng<i arbitri, a optat pentru o comisie
italo-germană, uşor de influenţat prin sugestii interesate a se vedea V. Puşcaş,
ed., Transilvania şi aranjamentele europene ... , p. XXXI-XXXII şi 3-28,
doc. 1-3.
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La un moment dat, Contele Ciano l-a întrerupt observând: -«Qui, nous savons
qu'ils ont la main dure„37. Aceasta l-a înfuriat pe General, care, rid~ându-se
de pe scaun, a strigat: «La main dure? No:.is leur montrerons la main dure!
Si · ces exces continucnt, ii y aura un masacre des 'Hongrois en Roumanie!„:m (... )
Calmându-se puţin, cu o luciditate şi o putere de exprimare de care l-am văzut
de multe ori capabil, a expus din nou gazdeloe noastre eroarea şi nedreptatea
ce se făcuse la Viena, precum şi meşteşugurile catastrofice pe care Contele Telelei,
un geograf experimentat, le-a întrebuinţat pentru a falsifica obrazul etnic al
Ardealului (... ). Mussolini, cu ochii pe harta pe care generalul o întinsese pe
biroul său, părea foarte interesat; Contele Ciano care era probabil tot atât de
bine informat asupra subiectului ca şl protejatul său, contele Telelei, mult mai
puţin.

- Şi credeţi Dumneavoastră că astfel de graniţe vor putea fi menţinute?,
a întrebat Generalul. Contele Ciano i-a răspuns: «Nous ne Ies avons pas seulement reconnues, mais meme garanties„:JU. «Garanties ou non elles sauteront,
c'est moi qui vous garantis„, i-a replicat Generalul"w.
lnainte de a părăsi Roma, Ion Antonescu şi Mihail Sturza au făcut o vizită
protocolarii la Vatican 41 unde au fost primiţi cu mult interes de Papa Pius al
Xii-lea, informat detaliat, antei:-ior42 , despre personalitatea celor doi invitaţi şi
situaţia din România după Dikt:itul vienez.
Nemulţumit de rezultatele mai mult decât modeste ale acestei prime întrevederi cu Mussolini şi Ciano, precuir. şi de lipsa de receptivitate a acestora
faţă de necesitatea revizuirii urgente a actului vienez, I. Antonescu a rezervat
muniţia argumentelor pentru întâlnirea cu Hitler, pe care era hotărât să-l convingă, cu orice preţ, de injusteţea Diktatului. Astfel, încă la întrevederea protocolara cu Joachim von Ribbentrop (2:! noiembrie 1940)43, Antonescu şi-a reglat
tirul concentric asupra acestei chestiuni. Felul în care a decurs această primă
întâlnire dintre General şi conducătorii Germaniei este ilustrativă pentru atmosfera în care se vor purta discuţiile directe, timp de aproape 4 ani, între capii
celor două ţări devenite, după semnarea de România a Pactului Tripartit (23
noiembrie 1940), aliate.
Chiar de la început, .J. von Ribbentrop i-a reproşat lui Antonescu declaraţiile critice nrivind arbitrajul pe cari"' acesta din urmă le-a făcut la Rom'I.
După părerea lui J. von Ribbentrop, unul din autorii respectivului act, la Viena
s-ar fi făcut un lucru bun, ba chiar României „I s-a făcut un mare serviciu" 44,
deoarece războiul cu România ar fi fost inevitabil şi aceasta ar fi fost distrusă
ln totalitate. La fel, traseul noii frontiere, era avantajos pentru România, deoarece
ea, oricum, păstra 3/5 din terit0riul câştigat la 1918, când era adversara Germaniei45. Referitor la incidentele sângeroase care au avut loc cu ocazla preluării
:s1 J5.G.A.S. Bucureşti, fond. P.C.M., dos. 332/1940, f. 1-23 (Raport despre
călătoria Conducătorului Statului român la Roma).
38 Traducere: „Duri? Le vom arăta noi duritate! Dacă aceste excese continuă, va fi un masacru al ungurilor în România".
39 Traducere: „Noi, nu numai că le-am recunoscut, d~r le-am şi garantat•,
„Garantate sau nu, ele vor sări în aer, asta chiar v-o garantez".
40 M. Sturdza, op. cit. (ed. rom.), p. 190-191.
41 Ibidem, p. 191-192.
42 Ion Dumitriu-Snagov, Romdnia în diplomaţia Vaticanului (1939-1944},

1991, p. 112-119.
Antonescu-Hitler. Corespondenţei şi intiUniri inedite (1940-1940), V. Arimia, I. Ardeleanu, Şt, Lache, eds., 13ucureşti, 1991, I, p. 24-33, doc. 3 (Sinteză
asupra convorbirilor dintre ministrul de externe al Reichului şi generalul Ion
Antonescu).
'" Ibidem, p. 25-26.
45 Zoe. cit. („ln privinţa teritoriilor ce urmau să fie cednte, verdictul în
sine a adoptat o poziţie aproximativ la jumătatea drumului dintre ultimele
cereri ungare şi ultimele cesiuni române (... ) Cu aceasta chestiunea este reglementată o dată pentru totdeauna").
Bucureşti,

43
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de către trupele maghiare a teritoriului cedat, ministrul de externe nazist a
afirmat că, într-adevăr, după t:um se arată în raportul comisiei AltenburgRoggieri - „în unele locuri ungurii au făcut lucruri care nu pot fi înţelese şi
ar fi trebuit să nu aibă loc". Totuşi, trecutul trebuie uitat şi „trebuie privit
înainte spre viitor", deoarece asemenea lucruri ar fi oarecum normale, „întotdeauna schimbările de posesiuni teritoriale sunt însoţite de ricidivarea unor
vechi răzbunări de sânge şi ,1desea iese la suprafaţă o anumită bestialitate"4ii.
ln replică, generalul Ion Antonescu, dupi\ ce a ascultat relativ calm, a
spus că, din punct de vedere politic· „România a fost pedepsită prea sever
pentru greşelile făcute de o singur{1 generaţie. Naţiunea română este eternă (... ).
Acum a apărut o Românie cu totul nouă, care nu are nimic de-a face 01
greşelile săvârşite în trecut (... ). ln prezent România merge fără rezerve cu
Axa. Ea merge mult mai departe decât să adere la Pactul Tripartit. România
este gata să-şi verse sângele pentru Axă pe câmpul de luptă" 47 .
Prima întâlnire (convorbire) Hitler-Antonescu (22 noiembrie HJ40), cu durat:\
de aproximativ 3 ore, marchează începutul unor relaţii speciale între conduciitorii celor două ţări, Ion Ant;Jncscu reuşind să câştige încrederea nellmitaUi a
Fi.ihrerului şi s-o păstreze pană la răsturnarea lui, peste patru ani4H.
După formalităţile protocolare, Ion Antonescu a făcut un expozeu mai larg
asupra istoriei romanilor şi, cu deosebire, asupra consecinţelor Diktatului vienez:
a „ ... curentul dP refugiaţi din Basarabia şi Dobrogea nu se mai term'inii" 49
(300.000 până în acel moment, la cari:: se mai adăugau 45.000 din Transilvania
cedată, unde ungurii n-au respectat clauzele arbitrajului şi obligaţiile asumate
faţă de arbitri). Referindu-se la atrocităţile comise de ocupantul maghiar în
Transilvania de Nord, I. Antonescu a afirmat că n-a apelat la represalii, d~i
„neliniştea din România este ·~ovâr~ito,· de mare"''n.
Pentru a-l linişti pc oaspt>tele său, sosit la Berlin cu misiunea principală
de a semna aderarea României la Pactul Tripartit, Hitler l-a asigurat ca-i înţe
lege nemulţumirea, dar este convin'i că „va fi cu putinţă să se pună capăt
acestei perioade în relaţiile romano-ungare şi să se calmeze pasiunilc"~ 1 . Apoi
Hitler s-a lansat într-o lungă peroraţie despre viitorul noii Europe intrate ln
ochita Germaniei.
Nelăsându-se furat de promisiunile nefabuloase ale Fi.ihrerului, Ion Antonescu a revenit asupra raporturilor r0mâno-maghîare post-arbitraj şi „s-a plâns
în declaraţii de o lungime considerabilă despre felul în care a fost tratată minoritatea română de către Ungaria, subliniind că România va sta acum mai liniş
tită, dar la încheierea păcii generale, ea îşi va ridica imediat (subl. ns.) din nou
glasul pentru a obţine dreptate şi a Hlcut aluzie la faptul că considera posibilă
soluţionarea satisfăcătoare, pe baza unui schimb de populaţii fotre Rornânia
şi Ungaria"52. Această lungă pledoarie!l:l l-a determinat pe Hitler sii declare pentru a doua oară în cursul convorbirilor - „că înţelege pe deplin simţămin
tele. indignarea şi durerea lui". 1n afară de aceasta, istoria nu se va opri în
anul 1940M. Prin această declaraţie ambiguă, Hitler i-a întreţinut Conducătorului
loc. cit.
Ibidem, p. 31-32.
411 A. Hillgruber, op. cit. (ed. rom.), p. 151: „Convorbirea din 22 noiembrie
care a luat 3 ore şi la care au participat Ribbentrop şi translatorul Schmidt a
16
47

fost hotărâtoare pentru raporturile viitoare dintre Germania si România. Din
ziua aceea Hitler a văzut în Antonescu omul de încredere pentru cauza comună
a Germaniei şi României, acordându-i o încredere nelimitată ... ".
411 Antonescu-Hitler. Core~po11denţ<1 şi întâlniri ... , I, p. 38, doc. 4.
50 !ibidem.
5!
52

Ibidem, p. 40.
Ibidem, p. 44.

53 A
Hillgruber, op. cit. (ed. rom.), p. 151: „Acum Hitler a fost nevoit să
suporte din partea generalului Antonescu un atac de două ore împotriva Arbitrajului de la Viena, atac dezlănţuit în ciuda tuturor avertismentelor".
M Antonescu-Hitler. Corespondenţii şi întâlniri . .. , I, p. 43.
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statului, timp de patru ani ~ cu realimentări succesive - iluzia5.5 că se va
reveni curând asupra „arbitrajului'' vienez.
Preocuparea de căpetenie a generalului .Ion Antonescu rămânea, în continuare, reorganizarea armatei române, singura instituţie care putea - în viziunea
sa să materializeze deciziile politico-diplomatice reforitoare la Transilvania
- aşa cum rezultă şi din cele afirmate de acesta în timpul convorbirii cu feldmareşalul W. Keitel din ziua de 23 noiembrie 1940: „De când el (Antonescu)
şi-a asumat puterea în România, el a încercat mai presus de toate să reorganizeze armata română, pentru al cărui moral desfăşurarea evenimentelor din
lunile trecute a fost excepţional de dăunătoare. Ea a fost silită să cedeze fără
lupte teritorii care, de drept, aparţin României, pentru că regele şi oamenii de
stat de la cârma ţări au condus atât de prost din punct de vedere intern, încât
ţara se găsea într-o situaţie când. rezistenţa nu mai era posibilă. Ca şi întreaga
ţară, armata a căzut într-o stare de dezordine. Este adevărat că s-au cheltuit
mulţi bani pentru armamente şi se făcuseră declaraţii că armata română poate
face faţă oricăror situaţii nepre1Tăzute cu putinţă. Totuşi, când a venit momentul
că armata trebuia să apere cinstea ţării, a fost dat ordinul de retragere fără
lupte şi de predare a teritoriului naţional român. Acesta e motivul pentru care
retragerea a avut loc în asemenea condiţii catastrofale. Faptul acesta a pricinuit
îndoieli foarte serioase în străinătate, probabil şi în Germania, în ceea ce priveşte calitatea armatei române. Cu toate acestea ca soldat, el poate asigura pe
feldmareşal că adevărata valoare a armatei române este c·u totul alta şi ea va fi
pe de-a întregul capabilă să ocupe un loc onorabil pe câmpul de luptă"56.
întors la Bucureşti, Ion Antone~cu a prezentat, la 26 noiembrie. în şedinţa
Consiliului de Miniştri, o amrl:1 declaraţie privind rezultatele vizitei sale·· 1a
Berlin: discuţiile cu Adolf Hitler, J. von Ribbentrop şi feldmareşalul Wilhelm
Keitel, semnarea aderării la Pactul Tripartit şi consecinţele politice ale acestui
act, inclusiv problema posibilei revizuiri57 n verdictului vienez. Referindu-se
strict la regimul de ocupaţie maghiarii în Transilvania cedată şi la tratamentul
aplicat comunităţii româneşti, Conduc-ătorul Statului a afirmat categoric: „ln
ceea ce priveşte românii răma!?i sub stăpânirea ungară, cererile făcute de mine
au primit aprobare:1 integrală. Consiliul este la curent că aceste cereri se referă
la acordarea unu'. statut pentru minoritatea românească ( ... ). Domnul von
Ribbentrop a dat asigurări că în dou:'i zile va interveni foarte energic pentru
şi efectele acestei promisiuni vagi, A. Hillgruber, op.
opinează: „Din comunicarea făcută de ministrul de externe
al Reichului către ministrul plenipotenţiar Fabricius asupra acestei convorbiri,
rezultă că Antonescu a încercat în repetate rânduri să obţină din partea lui
Hitler promisiunea revizuirii Arbitrajului de la Viena. Dacă Hitler, profund
impresionat de patima naţion'llă a Conducătorului Statului român a făcut o
astfel de promisiune, după cum a afirmat mai ttirziu Ion Antonescu în declaraţiile sale ca prizonier în Uniunea Sovietică, nu poate fi stabilit cu precizie.
Ribbentrop i-a spus lui Fabricius doar că «după război tot nu vor rămâne toate
lucrurile aşa». Este posibil ca Hitler să se fi exprimat astfel sau într-un fel
55

Despre caracterul

cit. (ed. rom.), p. 151,

ceea ce a fost luat de Antonescu drept o promisiune, Fapt este că
Antonescu ni!. a renunţat nici'Jdată la ideea unei revizuiri a Arbitrajului de la
Viena şi că nu vedea în recucerirea Basarabiei, şi nici fn ocuparea Odesei o
compensaţie pentru teritoriul i:edat Unqariei. Antonescu era mereu obsedat de
asemănător,

numai mergând împreună cu Germania, România va avea posibilitatea
partea cedată din Transilvania". ln declaraţia sa la şedinţa
Consiliului de Miniştri din 26 noiembrie 1940, I. Antonescu a afirmat: „Răs
punsul la această acţiune vi-l ~pun şi trebuie să rămână între noi -- că ce s-a
decis la Viena nu este ultima pagină a istoriei. Deci este o asigurare că la
conferinţa. păcii sau înainte de pace, când va veni momentul favorabil, noi
vom putea punf' revendicările no;istre înaintea Marilor Puteri. Promisiunea
aceasta c-ontcază mai mult decât ortşfce act s-ar fi scris" (subl. ns.) - cf. Antonescu-HitlP-r, Coresvondenţă şi întâlnirt .. „ I, p. 55, doc. 7.
56 Antonescu-Hit;er. Corespondenţii şi întâlniri .. „ I, p. 45-46, doc. 5.
57 Vezi infra, nota 55.
ideea

că

să redobândească
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ca acest statut să se aprobe ( •.. ). ln orice caz, primul pas făcut de Ungaria este
în sensul că începând de duminică a încetat cu expulzările. Am cerut şi noi ca
aceste expulzări să înceteze ( ... ). în tot cazul, · o îmbunătăţire in situaţia românilor de dincolo va veni"58.

2. România -

aliat al Axei.

Războiul

din .Est

şi

problema Transilvaniei

Aderarea României la Pactul Tripartit a stârnit în rândurile fruntaşilor
P.N.L. şi P.N.Ţ. o legitimă îngrijorare. In consecinţă, C. I. C. Brătianu şi Iuliu
Maniu au adresat generalului Ion Antonescu o scrisoare în care solicitau lămu. riri asupra deciziei luate fără consultarea lor: „Ce ni s-a oferit în schimbul
-Obligaţiunilor ce luăm prin aderarea la un pact care garantează Ungaria în
actualele ei hotare? Am renunţat oare la revendicările noastre teritoriale?
Dacă ne-am supus unei presiuni puternice făcute de Germania şi Italia, când
am cedat (sic!) la dezmembrarea R0mâniei Mari, să considerăm oare actul ca
iremediabil? ( ... ) Apoi, oricât ne-am afla sub influenţa Germaniei, poate ea să
ne oblige să apărăm ţările care ne sunt vrăjmaşe, să intrăm în război în contra
celor ce ne-au fost până astăzi amici, să ieşim din neutralitatea noastră şi să
luăm o atitudine pe faţă contra puterilor cu ajutorul cărora am înfăptuit România Mare?" 59•
Intr-o altă .scrisoare, adresată de C. I. C. Brătianu (Dinu) generalului Ion
Antonescu (21 februarie 1941) se avan!>a sugestia ca România să revină la politica
.externă tradiţională, de „basculă" intre marile puteri: „Nu putem face politică
de avengură şi nu putem să tablăm o singură ipoteză. Rezultatul războiului este
cel puţin îndoios. România a putut să-şi menţină existenţa tocmai printr-un joc
de basculă printre marile puteri. Ea trebuie să nu se angajeze prea mult pentru
a-şi menaja viitorul"eo.
lntr-un lung răspuns de 23 de file, Ion Antonescu a analizat detaliat, pun~t
cu punct, toate sugestiile privind orientarea politicii externe, pregătirea armatei
pentru momentul oportun reîntregirii naţionale, starea economiei, conţinute
într-o scrisoare anterioară şi în alte două (din 18 decembrie 194061 şi 14 februa6
r :c 1941 ~ - şi le-a respins pe toate ca ineficiente şi perimate 63 • Răspunsul era
58

Antonescu-Hitler.

Corespondenţă

şi

se înşela atunci când prezenta problema
nu va fi niciodată rezolvată, doar temperată.

întâlniri . . „ p. 55, doc. 7. Generalul
expulzărilor

drept

rezolvată;

aceasta

f>!I Mareşalul Ion Antonescu, Epistolarul Infernului ... , p. 35-36, doc. 6. ln
finalul scrisorii, cei doi fruntaşi ai democraţiei româneşti, ignoraţi şi de noul
regim, îşi exprimau într-o formă aluziv-protocolară îndoiala asupra oportunităţii şi temeiniciei acestei decizii politice capitale, luate fără consultarea voinţei
naţionale: „Este sigur generalul Antonescu că deciziile ce a luat corespund simţămintelor, aspiraţiilor şi dorinţelor românilor? Ne întrebăm pentru care consideraţiuni aţi evitat să solidarizaţi naţiunea în asemenea acte de importanţă
vitală şi permanentă ale ei?" (loc. cit.).
co Ibidem, p. 79, doc. 15.
61 Ibidem, p. 60-63, doc. 12 Scrisoarea lui C. I. C. Brătianu privind
includerea României în sfera de influenţă a Germaniei.
62 Ibidem, p. 69-75 Stenograma unui discurs al lui C. I. C. Brătianu,
spre ştiinţă generalului Antonescu.
63 Ibidem, p. 89-118, doc. 18: „a) ln general, numai statf'le puternice pot
face un joc de basculă între două sau mai multe puteri, căci numai statele
puternice au destulă greutate ca să determine cumpăna balanţei într-o parte
sau alta. Din motive pe care le cunoaşteţi tot atât de bine ca mine, România
nu din vina mea nu este astăzi un ste>.t puternic. Ea n-ar putea deci să adopte o
politică pe care forţele sale să ou o poată îndreptăţi; b) Politica de basculă din
trecut este cauza dezastrului din 1940. c) Orientarea politicii noas~rc externe
.trebuie să fie precisă (... ) Am convingerea neclintită că orientarea actuală a
politicii externe a• României nu es-te numai singura posibilă, dar este şi singura
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menit să contribuie la „lămurirea completă a oridirui echivoc" şi să-i det.erminf'
pe vechii politicieni să renunţe la atitudinea neangajată: „Dacă, îns.i'1, atât
dumneavoastr<i cât şi domnii Maniu şi Mihalache credeţi că în împrejun!rile
actuale se poate face o altă politică, sunt gata să vă cedez locul pentru a vă da
putinţă să serviţi mai bine ţara şi să treceţi de la critică la acţiune".
Acest răspuns n-a avut darul de a-i mulţumi pe fruntaşii politici f$i, în
consecinţă, aceştia au continuat duelul epistolar cu Ion Antonescu, exprimandu-şi
dezacordul faţă de antrenarea României într-o politică duplicitară faţă de un
aliat tradiţional, cum era Iugoslavia, victimă, în aprilie 1941, a agresiunii germano-maghiare. Astfel, la 4 aprilie 1941, Iuliu Maniu avertiza asupra consecinţelor atitudinii faţă de Iugoslavia: „Ar constitui o greşeală istorică de neiertat,
dacă România ar contribui ln orice formă la slăbirea Iugoslaviei ~i la pătrun
derea unei mari puteri în Balcani ( ... ). Ţara se cutremură la gândul că, în
loc să lupte pentru interesele ei fireşti, să se vadă angajată în acţiuni străine
de aspiraţiile ei cele mai sfinte, cu riscul de a o transforma în teutru de riizboi:
devastator şi sângeros ( ... ). Intrarea României în războiul actual contr.a dem<icraţiilor occidentale nu ar corespunde nici sentimentelor, nici intereselor ţ;irii
noastre"li5.
ln aceiasi termeni ern formulată şi opinia lui C. I. C. Brătianu (8 aprilie
1941): „Singurul război admisibil pentru România ar fi aeela pentru reluarf'a
teritoriului pierdut. Pentru ac~asta, dacă ar fi posibil ln momentul de faţă,
aţi avea toată ţara în Jurul dvs., dar pentru unul contra Greciei ~i Serbiei vă
asigur că sentimentul public nu v-ar m ma" 1i6.
Punctul de vedere al Generaluiui faţă de problemele enunţate in scrisorile
succesive (din 4 decembrie Hl40, febn~arie şi 4 aprilie 1941) ale lui Iuliu Maniu
a fost detaliat într-o amplii replică de 57 de pagini - datată chiar în ziua intrării în război, alături de Germania, contra U.R.S.S. (22 iunie 194I)ln'. ln preamcare poate corespunde a'>piraliilor noastre îndreptăţite". Este de observat Ci.l
Generalul nu admitea nici o altă soluţie, considerând-o inacceptabiiă pentru
demnitatea sa de militar intrat în politică. ln ceea ce priveşte armata, I. Antonescu afirmă categoric: „Rom.'tnia nu poate renunţa la drepturile ei milenare
şi nici neamul românesc nu poate rer:unţa la dreptul lui de viaţă, oriunde :o;--•1r
găsi. Aspiraţiile noastre sunt mai cuprinzătoare decât erau în România de ieri.
Pentru împlinirea lor trebuie să ne pregătim şi ne preg;Him (... ). in aceasi,·1
ordine de idei, recomandarea dv. categorică de a nu angaja armata în uperaţiuni
militare alături de puterile Axei, oricare ar fi Iflgăduielile ce ni s-ar face, are
un caracter de o exclusivitate inacceptabilă".
G4 Ibidem, p. 102.
6.5 Ibidem, p.- 121-123, doc. 19. De remarcat că România a evitat intervenţia militară directă contra Jugosl«viei, cu excepţia, fireşte, punerii la dispoziţie a bazelor de atac pentru armata germană, avertizându-şi, însă, noii ;iliaţi
că nu va admite o ocupare maghiară a Banatului sârbesc.
li6 Ibidem, p. 124-125, doc. 20. I. Antonescu a răspuns la această scrisoare
ln 10 mai 1941 (op. cit., p. 12G-131, doc. 21), declarându-se contrariat ·ae intenţiile agresive antiiugoslave, care i se atribuiau de cei doi fruntaşi politici. Conducătorul Statului reamintea că România n-a intervenit militar în Iugoslavia.
deşi ar fi avut motive suficiente, avimd în vedere atitudinea deloc amic;ilă a
fostului aliat în 1940 şi cererile repetate de ajutor, venite din partea minorită
ţilor române din sudul Dunării supuse unui proces intens de deznaţionali
zare promovat de sârbi. 1n plus, remarca Generalul, exemplul lui Simovic nu
era de urmat pentru vecinii săi.
fJ1 Jbidem,
I. Antonescu reaminteşte interlocutorului său că lumea veche
a democraţiei ineficiente s-a prăbu~it ~i se conturează o evoluţie totalmente
opusă celei de pânfi atunci, la care România se adapta din mers: „Lumea nou;1
este în plămădire; este prematur a judeca rezultatele şi este nedrept a judeca
cu anticipaţie ceea ce nu s-a înf;"lptuit încă definitiv. Experienţa catastrofală ·a
Iugoslaviei şi Greciei demonstrează îndeajuns că politica realistă a Românţei
a avut. deja unul din rezultatele cele mai importante: conservarea patriei. Cre.. dem că aceeaŞi politică va realiza şi mărirea ei ... ". (doc. cit, p. 174).
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bulul scrisorii, Ion Antonescu declară că, deşi opiniile sale „sunt absolut ireconciliabile" cu ale interlocutorului său epistolar, totuşi, s-a simţit dator faţă de
opinia publică să pună la punct, încă o dată~ multiplele nedumeriri privind
situaţia internă şi externă a României, responsabilitatea pentru deciziile capitale adoptate, atitudinea faţă de foştii fruntaşi politici, intenţiile sale politicodiplomatice şi militare privind soarta teritoriilor cedate etc. 1n capitolul rezervat
politicii externe, Ion Antonescu afirmă categoric: „Regimul actual nu recunoaşte
graniţele actuale ciuntite şi înţelege si'.i reprezinte, ceea ce a făcut şi până acum,
legitimitatea revendicărilor româneşti tota~e în care intră şi integrarea graniţelor
sfârtecate"te. Referindu-se la orientare:i de perspectivă a politicii externe româneşti, Generalul declara ritos: „Atitudinea .guvernului nu poate fi decât una
singură: principial nu putem refuza colaborarea, chiar şi militară, în cadrul
legăturilor externe pe care le-am făcut şi pe care ţin~m să le respectăm cu loialitat.e şi sinceritate deplină ( ... ) Efrctiv, dorim să participăm la orice acţiune
menită să dea satisfacţie revendicărilor noastre naţionale. Aceste revendicări sunt.
integrale, privind pe toţi rom.'mii rămaşi peste hotare. (Remarc în treacăt, că
dumneavoastră aveţi în vedere numai problema Ardealului cedat). Satisfacerea
lor este posibilă numai în cadrul uctualei noastre orientări politlce externeG9
(subl. ns.).
Replica argumentată a lui Iuliu Maniu a venit abia peste o lună, la 18
Iulie 1941'0 , când operaţiunile militare pentru eliberarea Basarabiei şi nord.ului
Bucovinei erau aproape încheiate şi se profila acut continuarea campaniei armatei române dincolo de Nistru, în adâncimea teritoriului sovietic. tn prima parte
a scrisorii, Iuliu Maniu atrăgea „atenţiunea" celor doi Antoneşti că intenţiile
lor - ulterior materializate - de reorganizare administrativ-economică a Basarabiei şi nordul Bucovinei pe bază militară hipercentralizată constituie o greşeală, „angajează viitorul şi poate fi plin de consecinţe", continuând, involuntar, erorile săvârşite de guvernările anterioare, cu excepţia celei naţional-ţără
niste, care „au privit Basarabia şi Bucovina ca o colonie şi le-au încătuşat
lntr-un sistem centralist care a împiedicat orice posiblitate de autoadministrare.
Cele două provincii au fost inundate de funcţionari din regat, necunoscători ai
-oamenilor de acolo; aceştia s-au prefăcut în adevăraţi satrapi ai populaţiei şi
au stârnit numeroase nemulţumiri ( ... ) Nu poate fi indicată decât o singură
procedură, aceea de a introduce imediat o descentralizare administrativă, pusă
in lucrare de o::imenii localnici, pe răspunderea lor 7I.
ln partea a doua, ultima, a scrisorii, Iuliu Maniu abordează lucid şi realist
caracterul participării armatei românE la războiul antisovietic, apreciind că,
prin „hotărârea de a intra în ~cţiune împotriva cotropitorilor, tindem la eliberarea Basarabiei, Bucovinei şi a unui colţ din Moldova de nord. ( ... ) Lupta
armatelor române pentru recuperared lor, nu este prin urmare agresiune, cu
intenţia de cucerire, intenţiuni care trebuie să ne fie străine, ci urmarea unei
invazii care trebuia respinsă din primul moment". Judecând în calitate de om
politic consecinţele pe termen lung ale deciziei de a depăşi frontiera Nistrului,
I. Maniu se simte dator („ca nu cun:va să fiu acuzat de reticenţe, de eschivare,
~au de lipsă de vigilenţă") să protesteze categoric împotriva angajării României,
alături de Axă, într-un război de agresiune: „Nu este admisibll să ne prezentăm
ca agresori faţă de Rusia, astăzi aliata Angliei, probabil învingătoarei, pentru
00

m Ibidem, p. 173.
tB doc. cit., p. 160.
10 Ibidem, p. 190-199, doc. 25. De menţionat că, 1?,rintr:> scrisoare din
1j iulle 1941, I. Maniu motivase întârzierea răspunsului sau prm aceea că nu
vroia să răpească, în împrejurările date. timpul comandantului suprem al armatei
române, angajat în lupta pentru eliberarea provinciilor din Est: „Astăzi, când
armata română îşi varsă cu atâta al:oundenţă sângele ei românesc pentru intre.girea patriei şi gloria naţiunii române, nu pot să intru în polemică cu acela
care este chemat să ducă oştirea rGmână la izbândă. Voi răspunde, domnule
general, la timp. Orice păreri am, ele sunt puse în slujba celui mai desavârşit
ţ>atriotism. Să ne refacem hotarele ţării compromise de o dictatură octroiată;
.aceasta este deviza zilei de azi" (Ibidem, p. 188-189, doc. 24).
n Ibidem, doc. 25, p. 190-191.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

CORNEL GRAD

432

alt motiv decât Bucovina sau Basarabia, în tovărăşie de arme cu Ungaria şi cu
Axa, care ne-au rupt printr-un act arbitrar, neratificat de nimeni, o parte importantă a ţării noastre, vătămându--ne teritoriul, mândria şi onoarea noa5tr:·1
naţională. Chiar şi tovărăşia de arme de până acum, impusă de împrejurări, este
cât se poate de supărătoare, câtă vreme încă nu am primit nici o satisfacţie în
problema Transilvaniei ( ... ) Ar fi prea pretenţios să credem că continuarea
războiului germano-rus ar depinde de colaborarea noastră, precum este nu mai
puţin pretenţios să proclamăm noi, România, război sfânt contra Rusiei pentru
organizarea sa internă, de stat şi socială. Războiul sfânt, militar şi politic, sii-1
purtăm pentru România Mare, cu toate provinciile sale. Nu avem nici un soldat român de sacrificat pentru scopuri străine. Trebuie să cruţăm armata noastră pentru scopurile noastre româneşti, care sunt multe şi mari ~i. de tragică
actualitate"72_
Fără îndoială că, dacă Iuliu Maniu ar fi ştiut despre oferta necondiţionati't
de participare la războiul contra Rusiei, făcută de Jon Antonescu FUhrerului, la
Munchen, în 12 iunie 1941r.i, tonul scrisorii din 18 iulie ar fi fost altul, mult mai
tranşant. Aceasta cu atât mai mult, cu cât Hitler, la oferta lui I. Antonescu.
replicase că .„el nu l-ar ruga în nici un caz pe Anonescu să îi acorde sprijin",
deoarece „armata germană ar fi înzestrată cu cele mai bune mijloace cnre ;nr
existat vreodată în istorie şi ar câştiga deznodământul în mod precis în favoarr&>a
sa"7 4 • Hitler îl asigura, totusi, pe I. Antonescu că, la sfârşitul războiului, România va primi despăbugiri fării „delimitări din punct de vedere teritorial" 75 .
--De remarcat că, în varianta lungă a replicii lui Iuliu Maniu la răspunsu.I
lui Ion Antonescu din 22 iunie 1941'8, acesta răspunde detaliat, in patru capitole, respingând punct cu punct toate criticile „adanci jignitoare şi complet
neîntemeiate" pe care Generalul i le adusese cu privire la atitudinea partidelor
politice faţă de problema naţională. Astfel, la afirmaţia lui I. Antonescu C.-1
Iuliu Mniu s-ar interesa numai de chestiunea Transilvaniei, neglijând soarta
celorlalte provincii pierdute, şeful P.K.Ţ. răspunde că aceasta este „cu desăvârşire
neîntemeiată'', atât partidul său, cat şi el personal, având „toată solicitudinea
faţă de Transilvania, dar şi p~ntru celelalte provincii româneşti". !n acest sens,
se reamintesc toate declaraţiile de protest anti-ultimatum ale P.N.Ţ. din iulie1940, precum şi atitudinea constantă, demonstrată de P.N.Ţ, şi guvernele s:ile
faţă de provinciile din Est: „Afirm categoric, că ori de câte ori s-a pus aceastfi.
problemă, noi nu am pierdut nici un singur prilej de a ne manifesta soficituclinea şi nu am neglijat nimic din ce se putea întreprinde în interesul integri1rii
şi consolidării lor definitive în cadrul statului românesc întrcgit77.
Cu aceeaşi vigoare sunt respinse acuzaţiile nedrepte că Iuliu Maniu „considera în
mod superficial problema întregirii noastre teritoriale", arătându-se că, dimpotrivă, în permanenţă, s-au iniţiat acţiuni de sprijinire a acestui efort naţio
nal-bloc;ite, însă, de autorităţile regimului antonescian (cazul interzicerii adu12
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Gh. Barbul, I. Solacolu, Schimbarer1
Antonescu, Iaşi, 1995, p. 138-151.
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73 Antonescu-Hitler. Coresp'mdenţii şi întâlniri ... , p. 93-107, doc. 15: „Poporul român :ir fi gata s[t măr~ăluiasci'i pân<i la moarte alături de Axă, deoarece
are încredere absolută în simţul de dreptate al Fiihrerului (... ). El (Antonescu
- n.n.) ştie c[1 sarcina de primă urgenţă este de a termina războiul şi că pentru
terminarea războiului ar trebui făcut un pas foarte serios în Răsărit. El a veait
pentru a pune la dispoziţia Fiihrerului pentru realizarea acestui pas toate forţele
auxiliare militare, politice şi sociale ale României (... ) El nu e politician şi·
diplomat. S-a născut soldat şi rămâne soldat". (doc. cit., p. 93 şi 95).
14 Ibidem, doc„ cit„ p. 102.
7'' Aceste promisiuni s-au materializat, ulterior, prin tratatul de b
Tighin:i
din 30 august 1941, în baza d'1ruia România primea Transnistria, parte a Ucrainei
şi izvor al unui perpett1u conflict teritorial cu
acest vecin (Ibidem, nota 36h
76 Epistolarul
Infernului .. , p. 201-240, doc. ·27; A Simion, Preliminariii
politico-diplomatice._ .; p. 210-213.
î7 Ibidem, doc. cit., p. 203.
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de protest de la Alba Iulia şi al suspendării funcţionării Asociaţiei „Pru
Transilvania"): „Cenzura dirijată de dumneavoastră împiedică orice examinare
serioasă ori înfierare sentirnentală a atrocităţilor maghiare şi a năzuinţelor lor
neomeneşti, aceasta în aşa măsură că ea a oprit chiar reproducerea în fruntea
unui ziar a imaginii geografice a Rcmâniei Mari, câtă vreme ungurii au :facut.
şi fac şi astăzi cea mai deş.1nţată propagandă pentru harta Ungariei lor istorice"78.
in capitolul III al scrisorii sunt respinse cu indignare afirmaţiile „adanc
jignitoare pentru noi şi pentru toate partidele vieţii noastre publice", făcute de
Ion Antonescu în citata scrisoare, ş1 se apără cu argumente istorico-morale,
regimurile democratice: „Procedurile abuzive şi acţiunile condamnabile nu .formează
monopolul democraţiilor. Oimpotriva, rewmurile democratice au Cost
introduse şi pentru extirparea imoralităţilor reglÎmurilor despotice ~i totalitare. ( ... ) ln fine, când vorbim despre partide şi despre totalitarism Ia n<JI,
trebuie să constatăm că regimurile ck partide au adus României independenţa,
regalitatea şi unitatea naţională ( ... ), iar regimurile totalitare, prin politica lor
au ciuntit şi au adus-o în starea trhtd. ln care se găseşte" 7 ! 1 •
Punctul culminant al observaţiilor critice la adresa regimului antonescian
este atins în capitolul IV - consac!'at politicii economice şi relaţiilor cu Germania -, amintindu-i-se Conducătorului Statului că nu a reuşit să îmbunătă
ţească greaua moştenire preluată după lovitura de stat din septembrie 1940:
„Dv. aţi primit succesiunea unei stări, pe care dacă nu aţi răsturnat-o de l:i
început, opunându-vă atunci când se mai putea evacuării Ardealului - aţi fost
silit să o acceptaţi şi să o serviţi pân:i la capăt şi pană în toată mizeria ei ba,
mai mult, aţi subordonat ţara i1:1tereselor economice ale Germaniei, ceea ce
prefigureazii un viitor sumbru"JU... „Dv. vorbiţi de colaborare germano-romană.
Istoria va vorbi despre capitularea românii faţi'i de germani. Politiceşte ~i economiceşte aţi deschis porţile ţării. Şi istoria reptându-se aidoma, sunteţi ca
şi regele Carol II, sortit şi cu atât mai mult silit cu cât credinţa însăşi vi't
este aşa, să cedaţi mereu, pe cale economică, .Pentru a vă menţine regimul
politic ameninţat, ca şi regimul trecut, de aceiaşi legionari" 81 . Totodată, Iuliu
Maniu îl atenţionează pe General că epuizarea capacităţii militare a României,
în războiul prelungit din Est riscă să compromită rezultatele aşteptatului conflict
militar cu Ungaria, în Ve~t. pentru Transilvaniao2.
ln finalul scrisorii replică, preşedintele P.N.Ţ. îi reaminteşte, cu demnitate, lui I. Antonescu că, în dialogul cu reprezentanţii forţelor politice, el
(I.A.) nu poate fi, concomitent, şi „acuzator şi judecător" iar afirmaţiile care
„ating onoarea naţională şi reputaţia celor ce se preocup[1 de ea nu pot rămâne
fără răspuns categoric".

p. 206.
p. 212 şi 214.
p. 216.
I. Maniu îi dezvăluie, necruţător, Generalului fundătura politică
în care a intrat şi dilema politică insolubilă, aproape tragică a carierei sale de
conducător de stat: „Şi ca şi regele Carol II vă veţi plânge până la sfârşit,
deşi aţi suprimat toate libertăţile cetăţeneşti, deşi aţi 111enţinut cenzura, deşi
aţi desfiinţat Parlamentul şi dreptul de activare al opiniei publice libere, şi
mai ales cu toate că spuneţi răspicat că aţi legat destinele neamului nostru de
destinele Axei, şi că regimul dv. este un regim de autoritate făţişă, de into~
leranţă şi de conformism, obligator şi mai strict decât cel anterior, totuşi nusunteţi înţeles şi sunteţi lăsat ~ingur în faţa sarcinii ce aţi prim:it (1 .. ) Eut nu
vă contest nici dragostea de ţară, nici conservatismul dv. pios, nici tremurul
de fiecare zi al sufletului dv., îngrijorat de îndeplinirea misiunii ce v-a revenit.
Vă rog însă să nu săvârşiţi greşeala înaintaşului dv., care s-a mulţumit cu
părerea lui exclusivă şi cu aceea a câtorva, care, dacă nu i-o inspirau, i~o repetau, spre mulţumirea lui" (doc. cit., p. 218-219).
- 82 Din fericire, previziunea lui I. Maniu, în cee;i ce priveşte ·dotare;i cu
armament şi muniţie a armatei române, nu s-a adeverit, aşa cum a demonstrat
campania din Vest, după 23 august HJ44 (vezi ~i Ibidem, p. :!40, nota 20 observaţia judicioasă a lui M. Pelin).
Ibidem,
Ibidem,
eo Ibidem,
BI Ibidem.

îB
7!J

28 -

Acta Mvsel Porolisseosis, voi. XX, 1996
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Pe aceeaşi linie de conduită s-au desfăşurat şi celelalte dialoguri epistolareBJ, din 1941 şi 1943, purtat de Iuliu Maniu şi C. I. C. Brătianu cu Ion Antonescu (devenit, din august 1941, mareşal), acesta din urmă respingând cu obstinaţie orice sugestie sau observaţie critică privitoare la politica internă şi externă
a regimului său şi, în acelaşi timp, acuzându-şi interlocuitorii de starea dezastruoasă în care ar fi adus ţara prin politicianismul lor iresponsabil: „Dv. îndrăz
niţi să-mi faceţi proces pe ce are să se întâmple. Eu vă răspund, domnule Bră
tianu, cu procesul celor ce s-au întâmplat" 8~. După dezastrul de la Stalingrad,
tonul scrisorilor Mareşalului s-a mai calmat, deşi n-au lipsit nici alte momente,
când, iritat de adeverirea previziunilor celor doi oameni politici privind desfăşurarea războiului în curs şi situaţia dificilă a României în perspectiva încheierii lui, Ion Antonescu a „recidivat'', refuzând orgolios să-şi recunoască eroarea
de a fi mizat exclusiv pe „mâna" Germaniei. De altfel, aproape totdeauna când
i se aduceau la cunoştinţă plângeri din Transilvania cedată, nu scăpa ocazia
să-i acuze pe politicienii Ardealului, grupaţi în jurul lui Maniu, de laşitate, interese meschine şi demagogie. Astfel, impresi'1nat de situaţia românilor din Transilvania cedată, Ion Antonescu a pus următoarea rezoluţie pe un memoriu
5emnat de intelectuali din Cluj, Oradea, Satu Mare, Bistriţa, Dej, Năsăud: „Teribil strigăt de durere. Groaznică soarta am avut să-l aud şi să nu pot face nimic.
Vinovaţii unor greşeli cu consecinţe atât de tragice, în loc să stea pe loc să
ispăşească alături de victimele pe care le-au înşelat 20 de ani şi care pătimesc
crunt astăzi, s-au refugiat, stau la Bucureşti, se chivernisesc prin afaceri ( ... )
D-nii Maniu, Boilă, Valer Pop, Mihai Popovici şi alţii trebuiau să rămână acolo
să organizeze, să apere pe acei la a căror aruncare în cea mai groaznică sclavie
au contribuit, alături de ai noştri Tătărăşti, Manoileşti şi Gigârţi nu mai puţin

vinovaţi "85.

Ibidem, p. 242-362, doc. 20 - Scrisoarea lui Iuliu Maniu către mareAntonescu, referitoare la plebiscitul organizat de guvern (8 noiembrie 1941);
doc. 30 - Scrisoarea lui C. I. C. Brătianu (Dinu) către mareşalul Antonescu,
privind situaţia internă şi externă a României (24 noiembrie 1941); doc. 32 Scrisoarea adresată de C. I. C. Brătianu (Di.nu) şi Iuliu Maniu mare.şalului
Antonescu privind necesitatea încetării participării în războiul din Est (19 decembrie 1941); doc. 32 - Scriso'1rea adresată de Iuliu Maniu lui l\Iihai Antonescu, referitoare la situaţia din Transilvania neocupată (22 februarie 1942); doc.
34 - Răspunsul mareşalului Ion Antonescu la scrisorile succesive ale lui C. I. C.
Brătianu (29 octombrie 1942); doc. 34 Replica lui C. I. C. Brătianu la răspunsul
mareşalului I. Antonescu din 29 octumbrie 1942 (14 noiembrie 1942); doc. 36 Scrisoarea adresată de I. Antonescu lui Iuliu Maniu, referitoare b gestiunea
Consiliului de Patronaj, 9 decembrie 1942.
&l Ibidem, p. 335, doc. 34. Vizibll nervoi; şi îngrijorat de ştirile proaste de
pe front, I. Antonescu răspunde, în această scrisoare, pe un ton extrem de dur,
impunând gratuit lui C. I. C. Brătianu şi lui Iuliu Maniu toate relele perioadei
interbelice, inclusiv un presupus comportament demagogic, manifestat după 1
septembrie 1940: „Exasperat de sistemul dv. şi al d-lui Iuliu Maniu de a mă
dojeni şi dădăci la scurte intervale de timp, după cum aţi dojenit şi dădăcit pe
atâţia alţi conducători de guverne, pe care i-aţi inventat şi pe care i-aţf răs
turnat după ce v-aţi făcut treburile, vă voi răspunde după cum meritaţi. Vă voi
răspunde aşa cum merită vinovaţii şi îndrăzneţii să li se răspundă. Vă vor
răspunde armata şi poporul care au astăzi altceva de făcut, dar care să nu
credeţi că v-au uitat. Am pus 20 de secole să facem România Mare. Aţi prăbu
şit-o mişeleşte în 20 de ani si acum îndrăzniţi să mă acuzaţi de greşeli şi de
nepricepere pentru că nu am refăcut-o în 2 ani? Poftiţi şi refaceţi-o dv. Eu am
ncut destul pentru lin om, faceţi restul". (doc. cit., p. 334): Consideraţi interesante şi utife despre caracterul, tonul şi eficienţa dialogului epistolar Ion Antonescu - liderii P.N.Ţ. şi P.N.L., Iuliu Maniu, respectiv C. I. C. Brătianu, face
'i A. Simion în Prelimin.arli polttico-dlplomattce. . . p. 192-224. Nu lipsesc,
totuşi, din comentariu, aprecieri forţate, „pe linie", conform standardelor cenzurii.
85 Arh. Stat. Bucureşti, fond. P.C.M., dos. 40/194!, f. 38-39, cf. Ion An.totlescu. Secretele guvern4rU• •.. , p. 131.
s:i
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Dezastrul de la Stalindgrad a antrenat în România - ca şi în celelalte state
ali<1te din Axă (Italia şi Ung-Jria) - o serie de atitudini şi acţiuni politicodiplomatice imediate, prin care, în pl:'rspectiva posibilei catastrofe finale, se încerca evitarea împărtăşirii aceleiaşi soarte cu a Germaniei
principala responsabilă de deslănţuirea conflagraţiei mondiale în curs.
ln această serie se înscriu, astfel: 1). discursul pacifist81\ cu aluzii str;1zevii
la necesitatea reorientării politidi exte1 ne româneşti, rostit - fără acceptul Mareşalului de regele Mihai I la recepţia oferită şefilor misiunilor diplomatice
din România, cu ocazia Anului Nou 1943, ceea ce a stârnit o reacţie furibund<i
din partea Conducătorului Statului, ma! ales că i se ceruseră explicaţii de către
Manfred von Killinger, ambasadorul Germaniei la Bucureşti; 2). tensionare<18 1
raporturilor româno-germane - prin imputări reciproce de comportament necamaraderesc, chiar iloial, pe front -, cu greu aplanatil în timpul celor rlouă
întâlniri Hitler-Antonei;cu din 10-12 ianuarieH" şi 12-13 aprilie HJ43~!1 ; 3). încercări
eşuate de
normalizare a raporturilor romano-maghiare (ianuarie-iunie
1943) 00 ; 4). vizita lui Mihai Antonescu vicepreşedinte al Con~iliului de Miniştri şi ministru al Afacerilor Străine -, în Italia (iunie-iulie 194:1) 111 , cu ;,copul
de a tatona iniţierea unor acţiuni comune în vederea încheierii urgente a unC'i
păci separate cu anglo-americanii.
De remarcat c;i tensionarea raµorturilor romano-germane în prima parte·
a anului HJ43 nu constituia o noutat€, ci, mai degrabă, o accentuare a unei ~tari
latente de nemulţumire reciprocăH'l, apărută imediat după declanşare;1 războiului
în Est şi alimentată continuu până h> momentul Stalingrad. Pe de altă parte,
România considera că Germania manifesta incft· un partizanat pro-maghiar vizibil în chestiunea Transilvaniei şi, în acelaşi timp, solicita nejustificat sporirea
efortului militar - mai ales uman - al României în Est, în vădită disproporţie
111; A. Simion, Preliminarii politico-diplomatice ... , p. 234-236; Gh. Barbu!,
op. cit. (ed. rom.), p. 89; A. Hillgruber, op. cit. (ed. rom.), p. 206.
87 Antonescu-Hitler. Corespondenţi! şi întâlniri ... , I, p. HJ5-215 (doc. 4î·50), vol. II, p. 58-61 (doc. 54-56); Gh. Barbul, op. cit., p. 86-89: „Camaraderia
între Wehrmacht şi armatele celorlaltp naţiuni era în~ropată sub ruinele ofensivei eşuate"; A. Hillgruber, op. cit. (ed. rom.), p. 200-202.
BB Antonescu-Hitler. Corespondc.nţii şi înt6.lniri .. ., II, p. 9-57, doc. 52-53.
Antonescu a profitat de ocazie pentru a atrage atenţia Fuhrerului asupra problemei Transilvaniei în noile împrejw·ări ivite după pierderile grave din E!>t:
„Azi România se găseşte cu puterea sa militară grav redusă (... ). in aceeaşi
vreme, Ungaria are încă 22 de man unităţi (corpuri de armat;'\. ::;i divizii) intacte, care apasă asupra României şi graniţei Transilvaniei de Nord" (loc. cit.).
89 Ibidem, p. 63-91, doc. 59-61. Pentru a elimina suspiciunile lui Hitler
privind reorientarea politicii externe româneişti în direcţia desprinderii de
Germania - semnalele despre atitudinea şi tatonările lui Mihai Antonescu i;;i
Iuliu Maniu, în acest sens, se înmulţiseră îngrijorător -, I. Antonescu a declarat: „Fuhrerul va putea vedea câ România îsi va continua drumul alături
de Germania, până la sfârşitul războiului. (... )
asemenea, Antonescu dore11te
să profite de ocazie şi s<i comunice Filhrerului că nu va lua niciodat<i vreo
iniţiativă fără a-i da lui de ştire'". (Ibidem, p. 72); A. Hillgruber, op. cit. (ed.
rom.), p. 208-209.
ro Punctul culminant al încercărilor de apropiere româno-maghiară a fost
atins prin misiunea lui Banffy Istvan la Bucureşti (18-23 iunie 1943). ln curs.ul
acesteia, emisarul maghiar a avut dhcuţii oficiale (cu Gheorghe Mironescu) şi
secrete (cu Iuliu Maniu,, constatându-se că divergenţele de opinii privinq wartn
Transilvaniei sunt ireconciliabile. (Vezi: A Simion, op. cit., p. 296-307!.
91 Ibidem, p. 293-296.
P'l D. Şandru, ş.a., în AIIA, XXIII,11, 1986, p. 201-229.
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cu cel al Ungariei, care-şi rezerva, astfel, forţele pentru realizarea obiectivului
vizat de două decenii: refacerea Ungariei Mari93. Pe de altă parte, Germania,
antrenată cu toate forţele în războiul din Est, era nemulţumită şi iritată de continuarea şi exacerbarea disputei - pe teren diplomatic şi propagandistic - dintre România şi Ungaria pentru Transilvania94 , ceea ce diminua contribuţia celor
două state la efortul de război al Axei.
începând din luna septembrie 1943, după înfrângerile grave suferite de Axă
pe frontul din Est şi pe cel mediteraneean (bătălia de la Kursk-Orel şi, respectiv, debarcarea anglo-americanilor - fără mari dificultăţi - în Italia meridională, urmată de ieşirea Romei din Pactul Tripartit şi de bombardamentele
aeriene asupra zonei petroliere Vale"l Prahovei), la Bucureşti devenise dar că
războiul alături de Germania era, din punct de vedere militar, definitiv pierdut
şi că România trebuia să întreprindă, fără întârziere, demersuri pe cont propriu
pentru încheierea unei păci separate cu Aliaţii. Această pace trebuia, în viziunea
guvernului antonescian - de conivenţă cu opoziţia unită Maniu-Brătianu - ,
să asigure ieşirea onorabilă din alianţa sinucigaşă cu Germania şi salvarea patrimoniului teritorial naţional.
In perspectiva apropierii iminente a frontului de graniţa nistreană şi a
posibilei pierderi din nou a Basarabiei şi a nordului Bucovinei, redobândirea
Transilvaniei cedate în 30 august 194(' devenea de stringentă actualitate, impunând cu necesitate devansarea Ungariei în cursa diplomatică pentru câştigarea
bunăvoinţei Aliaţilor. !n consecinţă, această problemă a constituit unul dintre
punctele cheie ale dificilelor tatonări 95 româneşti pe lângă Aliaţi, desfăşurate
timp de aproape un an la Ankara, Stockholm, Berna. Madrid, Londra, Cairo,
Washington, Moscova, etc .... Capii regimului antonescian şi şefii opoziţiei Maniu-Brătianu au putut, astfel, să constate că, în pofida tuturor tergiversărilor,
ambiguităţilor şi exigenţelor dure ale Aliaţilor în special U.R.S.S. -, în
chestiunea transilvană se întrevedea o rezolvare favorabilă96 pentru România,
datorită atitudinii de respingere principală de către statele coaliţiei antihitleriste
a modificărilor teritoriale impuse de Germania după 1 septembrie 1939.
Pe alt plan, în problema Transilvaniei, mareşalul Ion Antonescu, conştient
de importanţa participării Rom:îniei la războiul din Est, precum şi de prestigiul
său personal în ochii Fi.ihrerului, şi-a înteţit demersurile pentru a obţine din
partea Germaniei - rămase garant unic - anularea celui de-al doilea <irabitraj
vienez. Astfel, invocând, din nou, drepturile istorice legitime şi imprescriptibile
ale României asupra întregului Ardeal, meritele câştigate de armata_ română
tn războiul din Est, alături de Germania, schimbarea radicală a contextului internaţional şi importanţa majoră acordată de opinia publică internă reparării acestei injustiţii flagrante, tn Memorandumul 01 trimis de Mareşal, Fiihrerului (septembrie 1943) se reitera că „arbitrajul" din 30 august 1940 a fost o „primă de
Incurajare dată Ungariei"98 pentru simpatia declarată, până atunci, faţă de politica Axei. Evoluţia ulterioară a evenimentelor a demonstrat, însă, indiscutabil,
că „Actul de la Viena a fost născut mort"!l! şi că era de datoria Germaniei să
declare caducitatea acestuia, mai ales că un adversar de talia Marii Britanii

Ibidem, p. 203-229.
Invocând necesitatea imperioasă de coeziune între aliaţi pe timp de
Berlinul evita cu abilitate rt>deschiderea dosarului dificil al Transilvaniei ....'.... considerat, pentru moment, rezolvat prin actul din 30 august 1940 - ,
dar lasă să se înţeleagă că, la momentul oportun, ar putea recurge la o asemenea soluţie drept recompensă pentru unul dintre cei doi aliaţi, care manifest.?.se mai multă loialitate şi disciplină de act.June în război.
95 A se vedea, pe larg: A. Simion, Prelimixarii politico-diplomatice .. „ p .
.320-414.
96 Ibidem, p. 349-365.
w Antonescu-Hitler. Core~pondenţll şi fntâlniri . .•, .II, p. 106-119, doc. 63.
IJ8 Ibidem, p. 109.
99 Ibidem, p. 111.
9'J

94
război

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

EFORTURI DE ANULARE A

CONSECINŢELOR,

DICTATULUI

437

reconfirmase public nerecunoaşterea Dic1at:ului, ceea ce punea regimul antonescian în postura penibilă de aliat minor, desconsiderat de propriul partener1ou.
Cum răspunsul explicit al lui Hitler la acest memorandum se lăsa aşteptat
iar situaţia tnilitară la frontiera de est se agrava galopant, obligând regimul
de la Bucureşti să caute febril o formulare de salvare, problema Tl"ansilvaniei
Îh dialogul Antonescu-Hitler, din primăvara şi vara: anului 1944, a trecut pe
planul doi, acordându-se prioritate problemelor privind colaborarea militară pe
un front ce se rostogolea ameninţător spre Dunăre şi Carpaţi. Totuşi, în -cursul
unor noi convorbiri cu Hitler (23-21 martie 1944), Ion Antonescu - profitând
de noua situaţie creată prin intervenţia germană în Ungaria - a cerut retragerea trupelor maghiare din regiunile estice (intrândul secuiesc, în special), pentru a pregăti retrocedarea lor către România. Cum această retrocedare ar fi
anulat însuşi scopul operaţiei militare proaspăt executate, i s-a răspuns diplo-niatic că, re fapt, Ungaria de est este zonă -germană de ocupa·ţie şi că trupele
maghiare din regiune sunt subordonate comandamentului zonal german. „Astfel
- notează A. Hillgruber - Hitler, aflat, fără îndoială, într-o situaţie dificilă,
tl lăsat totuşi să-i scape ultima posibilitate de a lega puternic România de
cauza germană prin cedarea întregit Transilvanii şi de a lua în felul _acesta
pikţii adverse cel mai important gaj pentru o schimbare de fond a Rom!iniei"101
(subl. ns.).
Deoarece tatonările cu Aliaţii se prelungeau peste măsură şi nu existau
semne că se va putea semna curând un acord salvator, opoziţia şi-a reluat „asaltul" epistolar asupra Conducătorului Statului, cerându-i să se decidă neîntârziat
asupra ieşirii României din răi.boi: „Exemplul debandadei trupelor germane de
pe frontul românesc este contagios şi va da naştere la slăbiciuni 1în armata
noastră. Dar, mai presus de toate, nimeni în România nu mai are încredere c;'t
·am putea printr-o acţiune militară câştiga ceva din ce am pierdut şi toţi sunt
<;onvinşi că dacă, cât mai este timp, nu facem o înţelegere cu cele trei puteri
-aliate, România va suferi enorme daune şi bombardări, iar la încheierea păcii
se va găsi într-o situaţie tragică. Suntem în ceasul al 12-lea şi asupra dv. cade
toată răspunderea dezastrelor ce ne aşteaptă"102.
Mizând, în continuare, pe o ipotetică „îndulcire" a condiţiilor de pace fără să ştie că soarta României în ansamblul planurilor strategice aliate (zonă
sovietică în operaţii) fusese hotărâtă în mai-iunie 1944 -, ,guvernul antonescian
şi opoziţia au aşteptat zadarniclOJ un semn de bunăvoinţă din partea angloamericano-sovieticilor, în timp ce pe front, situaţia se agrava vertiginos, ameninţând cu transformarea întregii ţări în teatru de război.
100 Memorandumul fusese redactat şi sub impresia scrisorii din 12 august,
semnate de C.I.C. Brătianu şi Iuliu Maniu: „Nu trebuie să uităm că guvernul
britanic, cu care ne aflăm în război, a declarat că nu va ţine seama de arbitrajul de la Viena, pe când aliaţii noştri actuali, care sunt autorii arbitrajului,
îl consideră în vigoare, şi că nu este admisibil să continuăm a lua parte la
conflictul actual mondial în contra democraţiilor de la care putem spera ocrotirea intereselor noastre naţionale şi spirituale". (Epistolarul Inf emului, p. 376,
doc. 42).
101 A. Hillgruber, op. cit., (ed. rom.), p. 220-221. „Precizarea confidenţială
făcută de Hitler într-o convorbire cu Conducătorul Statului român, şi anume că
... pentru el Acordul de la Viena nu mai există», a rămas, nefiind cunoscută
public, fără nici un fel de efect propagandistic" (loc. cit.).
102 Epistolarul Infernului, p. 418. doc. 48 - scrisoarea lui C. I. C. Brătianu
din 6 aprilie 1944. !n finalul ei, se sugerau şi posibilele soluţii imediate: „Trebuie deocamdată să ne degajaţi de a coopera înainte în război şi să trecem în
stare de nebeligeranţi. Trebuie să intraţi ln tratative de armistiţiu, cerând angloruşilor-americani(lor) să înceteze să ne considere ca vrăjmaşi. Dv. vă incumbă
să luaţi înainte măsuri şi, dacă nu o puteţi face, să cereţi Maiestăţii S:ile Regelui să facă un guvern de generali care să caute să salveze ceea ce mai poate"
(doc. cit.).
103 A. Simion, Preliminarii politico-diplomatice ... , p. 320-420; A. Hillgruber, op. cit., p. 233-239.
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Ofensiva declanşat.& de sovietic' 1;1 20 august a pus, 13rutal, capăt ace-;tei
iluzii, prelungite nefiresc, obligând reaimul antonescian şi opoziţia _uniti\ (in
întregul ei) să facf1 pasul decisiv pentru încheierea armistiţiului 104 . In acea~Ui
acţiune contra-cronometru mai rapidt"1 s-a dovedit Opoziţia Unită, grupată în
jurul regelui Mihai I, care a declanşat în după-amiaza zilei de 23 augu!>t 1944icr.
lovitura de stat, soldată cu arestarea capilor regimului antonescian, desprinderea.
în imprejurările binecunoscute, de Germania şi trecerea de partea coaliţiei antihitleriste. Se punea, astfel, capăt „camaraderiei" de aproape 4 ani cu Germania
hitleristă şi se intra, pentru patru delenii şi jumătate, sub flamurile „prieteniei
frăţeşti" cu U.R.S.S., perioadă care a marcat definitiv istoria României în aceast[t
ultimă jumătate a secolului XX: utopia comunistă de tip bolşevic.
In deznodământul cunoscut al acţiunii de la 23 august 1944, poziţia armatei
române a fost de importanţă capitala, eliminând, de la început, spectrul unui
război civil, de care ar fi profitat ir. detrimentul Romaniei -, paradoxal, atât
Germania, cut şi U.R.S.S. Ion Antone„cu n-a înţeles până în ultimul moment refuzând să accepte evidenţa - că, în rândurile organismului militar, reformat
de el, coşmarul înfrângerilor succesive din 1943-1944 erodate, de sus până )os,
orice încredere în utilitatea unei ultime rezistenţe pe linia Carpaţi-Focşani
Nămoloasa-Brăila, pentru a permite regimului de la Bucureşti găsirea unei soluţii politico-militare 1-1cceptabile. Aşa SI:' explică de ce defetismul în masă, manifestat de armata română pe frnntul din Moldova în zilele de 20-22 august, c>ra
pus de Mareşal excllusiv pe seama nemulţumirii cvasiunan·i•nw din România
faţă de menţinerea în vigoare de către Germania a prevderilor Arbitrajului de•
la Viena. Astfel, într-o discuţie confidenţială cu generalul Hans Fries~ner, c11mandantul Grupului de armate „Ucraina de Sud" (21 august 1944), mareşalul Ion
Antonescu a răspuns, la temerile manifestate de acesta în legătură cu viitorul
apropiat al cooperării militare germano-române, următoarele: „Domnul Ribbentrop - deci Germania - a smuls diu trupul României leagănul poporului român, Ardealul de nord şi l-a dat Un&ariei, care nu avea asupra lui nici un fel
di::.._drepturi. Eu vorbesc de domnul von Ribbentrop, deoarece la Viena Mus!>olini, Ciano şi în general Italia nu mai contau, cum nu au mai contat nici in
anii care au urmat. ( ... ) Credeţi oare dumneavoastră, Excelenţă, că cetăţeanul
român simplu, soldatul şi ofiţorul rorr.ân dintre care mulţi au în Ardealul cedat
Ungariei părinţi, fraţi, surori, rude şi avere; care sunt în mod sistematic jefuiţi,
închişi batjocoriţi şi ucişi de către unguri şi aceasta în ciuda tuturor intervenţiilor mele pe lângă condu·~erea germană ( ... ) nu-şi pun întrebarea de ce
aliatul României în lupta împotriva Rusiei le permite ungurilor toate acestea'!
De ce acest aliat nu declară în mod public că nu mai recunoaşte arbitrajul
nedrept de la Viena ca un angajament? ( ... ) )n ce stare se afhl acum sufletul
po;Jorului român, dat fiincf .1cest tratament, dacă de partea Aliaţilor propaganda îi împuie zilnic urechile cu asigurări că România va fi restabiliff1 iar[1~i
în drepturile sale teritoriale de care a fost lipsită la Viena de diplomaţia germană?·•106. lnfuriat peste măsură de lipsa de combativitate a trupelor romcine
în faţa ofensivei sovietice, Ion Antonescu a intenţionat - în timpul Consiliului
de Miniştri (restrâns) din dimineaţa zilei de 23 august 1944 - să dea un blnm
~ever întregii armate, dar. în final, s-a răzgândit şi, ulterior, a refuzat liă detalieze motivaţia acestei ieşiri 11econtrolateJ01 • În orice caz, această atitudine de
104
105

23 August HJ44. Doc ... , II, p. 405-406, doc. 666.
Ibidem, p. 406-412, doc. 667-G71; Gh. Buzatu, coord., Actul de la 23
August 1944 în context intern:iţional. Studii şi documente, Bucureşti, 1984; Idem
şi colab„ Din istoria unei zile, Iaşi, 197!!; Pentru o imagine de ansamblu a problematicii 23 august 1944 în istoriografia românească din anii 1984, 1989, a se
vedea: Bibliografia istorică a Homânic:1, VII, 1984-1989, Bucureşti, 1990, p. 309312.
106 A. Simion, Preliminarii politico-diplomatice ... , p. 475-476, apud H~ms
Friessner. Verratene Schlachten, p. 76-80.
JU7 Procesul mareşalului Antonesc:i .. „ ed. M.-D. Ciucă. I, p. 218-219: „Jon
Antonescu: Domnule Preşedinte, eu găsesc - m<l iertaţi că vă spun - pentru
neamul românesc, că nu este bine să dezbatem această problemă. Pentru onoarea
neamului rom<înesc ( ... ) Un om la supărare spune foarte multe. Niciodată
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oră a armatei române a constituit argumentul lloW.râtor pentru decizia
lui I. Antonescu de a se desprinde „în mod loial" - după spusele ~ale - de
Germania, în cel mult o zi („ ... eu i-am dat 24 ore domnului Clodius. Dacă în
24 de ore nu primeam răspunsul, eu ieşeam din război")IOU şi de a negocia cu
Aliaţii (U.R.S.S.) un armistiţiu fără ocuparea teritoriului de către trupele străine.
Proiectata rezistenţă pe linia Carpaţi-F.N.B., era menită - în intenţia Condu·cătorului Statului să-i ofere un att.. în aceste negocieri. Ca şi în cazul sudului
Transilvanic, unde se pregătiseră linii succesive de rezistenţă (puteau fi utilizate
şi ca bază pentru contraofensivă) în faţa unui probabil atac maghiar, păstrarea
aliniamentului Carpaţi-F.N.B. avea în concepţia Mareşalului rolul de
argumcn·t esenţial în obţinerea unul armistiţiu acceptabilloo.
Răsturnarea regimului antonescian în dupa-amiaza zilei de 23 august
prin lovitura de stat a Opoziţiei Unite, grupate în jurul regelui Mihai I -, a
anulat orice posibilitate de a negocia cu sovieticii un ai'mistiţiu militar ~i a
<:reat premizele ocupării militare, fără luptă, a teritoriului n1ţ.ional âc către
Arm:ita RoşiellO, lăsând, însă, relativ operaţionale bazele pentru eliberarea Transilvaniei de Nord. ln acest context, se poate spune, fără a greşi, că, deşi luptele
pentru eliberarea Transilvaniei cedate nu s-au desfă~urat sub comanda mai:-e.<)alului Ion Antonescu, totuşi el a fost cel care a asigurat - prin pregătirea
temeinică a teritoriului şi trupelor (dotare, instrui;-e şi combativitate adecv<ite
războiului modern) -, în proporţie covârşitoare, succesul acestei operaţiuni militare îndelung aşteptate.
ultimă

a1·mat:l românească n-:i. fost echipată şi înarmată cu un spirit mai bun decât
a fost acolo. Şi ... , nu mai discut mai departe. Puteţi să trageţi cc concluzie
vreţi"; L:i Marele Stat Major erau, totuşi, nemulţumiri (perioada aprilie-mai
1944) faţă de unele ingerinţe în conducerea operaţiilor pe front şi felul cum
decurgea· colaborarea militară româno-germană (Istoria Statului Major General
Român. Documente (1859-1947), Bucureşti, p. 3441-351, doc. 11~-lla).
rna Procesul mareşalului Antonescu ... , I, p. 2rn; Fl. Constantiniu, în RI,
V, 9-10, 1994, p. 877-881.
IO<J Procesul mareşalului Antonescu. p. 21G-217: „Ion Antonescu: Orice armistiţiu şi orice situaţiune se tratează cu un front stabil, pentru că altfel ...
( ... ). tn cadrul problemelor de război se pregătesc din timp linii succesive de
rezistenţă şi se înarmează şi chiar se dotează cu trupe. Aceeaşi situaţiune similară o avem şi în Ardeal. Avem pregătite, în cadrul unui război cu ungurii, dacă
ne-ar fi atacat ei, centre de rezistenţă care erau dotate cu tot ce trebuia. Numai
trebuia să ducem trupele, să poată să ducă lupta înainte. Aceste centre de rezistenţă serveau şi de bază în cazul când treceam noi la ofensivă contra ungurilor, rentru ca să cucerim Ardealul de Nord. Deci, operaţiunea aceasta de a
pregăti rezistenţe succesive, în spatele armatelor care lupt;1, este o datorie rncră
pentru orice comandant militar. Pentru că, altfel, dacă nu le pregăteşte, este
un adevărat criminal de război, pentru că n-a avut perspectivă ş! nu a prevăzut
toate eventualităţile şi nu a preg<ltit ducerea războiului aşa cum trebuia dus.
( ... ) O chestiune de tehnică militară".
110 C-tin Hlihor, în RI, serie nouă, 5, 9-10, 1994, p. 855-874. Autorul afirmă, pe bună dreptate, că momentul loviturii de stat a fost greşit ales şi con-i;c>cinţele s-au văzut imediat: „Că ziua de 23 august 1944 n-a fost momentul oportun din punct de vedere politico-diplc;matic, dar mai ales militar, a demonstrat-o
evoluţia evenimentelor ulterioare şi a recunoscut-o câtEv.:i zile mai tfirziu chiar
unul din autorii (L. Pătrăşcanu n.n.) loviturii de stat. ( ... ) Conse'cinţele insufi-cientei pregătiri politico-diplomatice a actului de la 23 august 1044 înccpe:m să se
înfăţişeze autorilor lui în lumina crudă a realităţii. ( ... ) Nerecunoscute în fapt
de către nici un guvern, ci doar de mijloacele de informare în masă, cu ţara
ocupată şi cu armata de operaţii capturată aproap~ în întregime, noile autorităţi
de la Bucureşti sperau, în august-septembrie 1944, să depăşe<isc;'.i starea de haos
şi confuzie generată de încetarea unilater:ilă a ostilităţilor contra Uniunii Sovietice prin semnarea armistiţiului care le era în continuare refuzat sub diferite
pretexteH - art. cit., p. 860-862.
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Retrospectiva luciM1, eli berat<i d(: tarele diverselor interpretări interesate,
apologetice (pro-antonesciene, pro-monarhiste - se înţelege, aici, şi gruparea partidelor istorice -, pro-comuniste, etc.), aproape ireconciliabile, a actului de la
23 august 1944 demonstreaz[1 că eliberarea Transilvaniei de Nord (în condiţiile
cunoscute, alături de armata sovietică - mai corect spus: în subordinea acesteia).
a fost printre puţinele obiective - poate, singurul! - atinse de autOJ;fii loV.itu.rii
de stat 1ll. Chiar şi acest succes rământ:, însă, sub semnul unui sacrificiu politicodiplomatic şi militar disproporţionat faţă de rezultatul concret. !n fond. ;1n~st
obiectiv fusese urmărit - cu tenacitate, timp de aproape 4 ani - ~i de Iun
Antonescu iar acţiunile sale politico-diplomatice şi militare din vara anului
1944 vizau, în principal, semnarea unui armistriţiu negociat cu Aliaţii, care să-i
permită realizarea cu succes cert a operaţiunii militare de eliberare a Transilvaniei de Nord. Oricum, este greu de crezut d1, beneficiind de forţa aproape
intactă a armatei române (pregătită special pentru acest moment) şi de un cadru
internaţional favorizant (raporturi de cooperare, nu de subordonare cu Armata
Roşie aşa cum s-au desfăşurat ele, in realitate, după 21 septembrie l!J44u2,
mareşalul Ion Antone&cu ar fi putu• rata aceastii acţiune vitală pentru asii:rurarea destinului postbelic al statului român şi al instituţiilor sale fundamentale,
inclusiv armatei.
Istoria, însă, a luat - după 23 august 1944 - o cu totul altă direcţie deci1t
cea dorită şi pregătită de cl'i implicaţi în acest ev<"niment maj·or al istorid C"ontemporane româneşti. Iar istoricul are datoria să consemneze acest curs factual
şi, concomitent, să încerce descifrarea şi explicarea resorturilor sale reale, aproape
întotdeauna ascunse unei priviri grăbite. De fapt, după semnarea armistiţiului
de la Moscova (12/13 septembrie 194·1) de către delegaţia noului guvern, instalat
in urma loviturii de stat de la 23 august 1944, deşi, formal, România îşi păstra
independenţa şi suveranitatea, în realitat~ era ţară sub regim de ocupaţie militară sovietică. Acest statut a durat pânf1 în anul 1958 11 3, când trupele Armatei
Roşii au fost retrase din Rom'.inia, lăsând în urma lor, pentru îndl 3 decenii,
un regim comunist, prosovietic, de esenţă stalinistă.

m 23 August 1944. Doc ... , II, ... , p. 407-408, doc. 668 - Proclamaţia re[)! lUC Mihai I către ţară, radiodifuzată (23 august 1944, orele 22). !n paragraful 4.
al. 2, se specifica: „Alături de armatele aliate şi cu ajutorul lor, mobilizând
toate forţele naţiunii, vom trece hotarele impuse prin dictatul nedrept de la
Viena, pentru a elibera pământul Transilvaniei noastre de sub ocupaţia străiml..";
Pentru Transilvania, Directiva operativă a M. St. M. român din 23 august prevedea, _în capitolul III/b şi d: „b). Recuperarea forţelor armate române de pe
frontul din Basarabia şi Moldova, în scopul ulterioarei lor întrebuinţări în opţ
raţiunile vizând recucerirea Ardealul de Nord; ( ... ) d). Acţiunea ofensiv;'i pentru
recucerirea Ardealului de Nord". - cf. Ist. St. M. Gen. Rom. Doc. . .. , p. 353_
doc. 116.
112 Ist. St. M. Gen. Rom., Doc., ... , p. 371--087, doc. 127~133.
113 A se vedea, pentru detalii utile şi consideraţii pertinente: Gtin Hllihor, în
RI, V, 9-19, 1994, p. 855-874; Gh. Buzatu, Romania şi războiul mondial din
1939-1945, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Iaşi, 1995; Gh. B. afirmă
că, pe planul desfăşurării celui de-:11 doilea război mondial, 23 august 1944 a
însemnat o cotitură, însă, pe plan intern, a reprezentat „anticamera regimului
comunist", act al unei mari drame, cu cauze decelabile profund în trecut şi
consecinţe pe care le suportăm şi astăzi. (op. cit., p. 177). Prin înţelegerile pre•
li1i1inarii privind „sferele de interese", încă înainte de 23 august soarta României era pecetluită: zona sovietică (op. cit., p. 2Gl-2G2); Aproximativ aceleaşi
păreri despre caracterul participării armatei române la războiul din Est, momentul 23 august 1944 şi consecinţele acestuia emite şi I. Şuţa, (România la cumpăna
istoriei, Bucureşti, HJ91, p. 10, 21, 111), dar cu o notă vizibil de ezitare ~i partizanat.
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româneştii

După 4 ani şi 40 de zile de ocupaţie maghiară în Transilvania, în urma
('elui de-al II-iea arbitraj (Diktatului) de la Viena, teritoriul cedat .era complet
eliberat (25 octombrie 1944) prin efortul trupelor române şi sovietice. Guvernul
sovietic, grăbit să obţină, la ;1propiata conferinţă de pace, recunoaşterea internaţională a raptului din 1940 a Basarabiei şi Bucovinei de Nord (provincii româ.neşti reocupate militar de Armata Roşie în august 1944), a acceptat, în compeFlsa\ic prin semnarea Convenţiei de Armistiţiu (Moscova, 12/13 septembrie
l~l44) 1 1-1 declararea actului ele la Viena drept nul şi neavenit ab initio şi
restituirea către România a Transil\·aniei ced~'lte, „sau cea mai mare parte
~\ eioll.l_

Pentru aplicarea în practică, în virtutea articolului 17 din Convenţia de
Armistiţiu (care prevedea in~talarea imediată a autorit<iţilor administrative romaneşti în teritoriul eliberat, la o distanţă de 50-130 km in spatele liniei frontului), prin Legea nr. 487; 194411° se înfiinţa Comisariatul pentru Administrarea

1'ransilvaniei eliberate, condus de un /nalt Comisar, ajutat de un secretar gene1<11 şi de o cancelarie provizorie. Acesta „putea lua, ~n numele guvernului roman, orice măsură în cadrele. legii ţării, în vederea reinstalării administraţiei
romane în teritoriile eliberate. Acolo unde s-au creat situaţii noi prin legiuirile
ocupanţilor, care prin efectul decretului-lege de faţă se consideră abrogate, înaltul comi!\ar va putea decide a.supra normelor de urmat prin deciziuni şi ordonanţe" (art. V din Decretul-lcge:B octombrie HJ44). Potrivit Decretului Regal nr.
Hl9Ci,"24 octombrie 1944), „teritoriul «Transilvaniei . eliberate», constituind regiunea
armatelor de operaţiuni, intrr1, în măsura recuceririi, sub autoritatea Comanctn'nentului General al Etapelor, care ia în subordine, pe lângă autorităţile milit:tre, ~i stabilimentele, întreprinderile militare sau militarizate aflate pe acest
tl':'i.toriu. Până la in.stalarea autorităţilor administrative româneşti de către !naltul
Comisar pentru administrarea regiunilor eliberate ale Transilvaniei, Comandam~ntul General al Etapelor va exercita administr<1ţia asupra teritoriilor redobandite" (art. 1). Conformându-se ime~iat acestui decret, Comandamentul General
al l:tapelor (Statul Major Secţia a III-a), cu reşedinţa la Sibiu. a tr.ansmis
Instrucţiunea specială nr. 30.215/30 octombrie l944, adresată tuturor prefecţilor
din judeţele eliberate, prin care se ecmunica intrarea în subordinea acestui comandament (Of.P.M. 918 Sibiu) a tuturor autorităţilor administrative judeţene
(inclusiv serviciile exterioare .·1le departamentelor centrale)ll'. ln cazul judeţului
Sălaj, întrucât prefectul Ioan V. Pop numit prin lnaltul Decret Regal nr.
1925.'17 octomlirie 1944 - nu ajunsese focă la Zalău (va ajunge abfa la 12 noiem11 ~ Detalii a.supra prevederilor Convenţiei de
Armistiţiu cu România: V. Fl.
Dobrine.„cu, România şi organizarea postbelică a lumii, 1945-1947, Bucureşti,
l98R, p. J3-58; Gh. Onişoru, in Acta MP, XIX, l!J95, p. 419-428; D. Şandru,
în Acta MP, XIX, 1995, p. 401-417.
u:; Art. 19 din Convenţia de Armistiţiu. ln acelaşi art. 19, ultimul alineat,
""' ~1:ieCificr1: „Guvernul · sovietic este de acord ca forţele sovietice să ia parte,
fo acest scop (adică anularea efectelor Diktatului şi restituirea Transilvaniei către
sfatul român -:-- obs. n.). la operaţiunile militare comune cu România contra
Germanici ~i Ungariei".
.
llli Decretul nr. 1838 ·n octombrie 1944, publicat în Mon. Of., nr. 334/10 octombrie 1944.
m Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura judeţului Siilaj, dos. II-l/1944, f .
.l--7: „1). Prefectura va dirija, controla ş.i r<lspunde. de toate lucrările autorităţilor
civile de pe teritoriul judeţului. i ... ) Prin toată activitatea depusă, organele
administrative trebuie să tindă la unificarea Comandamentului Administrativ
.;n interiorul- judeţului, în cadrul m5.surilor dispuse de acest Comandament, pentru a.· ajunge la un. Comandament unic <1dministrativ, în toată zona eliberată a
1.°l'ansilvaniei".
.„....
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4:42
şi,

datorita trecerii J\rdealulu.i de Nord sub administraţie militară
în urma notei din 12 noiembrie a maresalului Rodion Malinovski
- , îşi va exercita funcţia o singură zi)llB, sarcina ori;:anizării şi reinstalării administraţiei române în judeţ a !ost preluată de avocatul Augustin Punte~ fost
delegat al Sălajului la Adun::irea Naţională de la Alba-Iulia din 1 decembrie
1916, rămas pe tot timpul ocupaţiei maE.hiare în teritoriul cedat11 9 •
Abia reinstalată In judeţele eliberate, administratia românească :1 fost su~
pendată şi Ardealul de Nord a intrat, începând din 13 noiembrie 1944, sub :tdrr"nistraţie militară sovietică, creindu-se o situaţie extrem de pcriculoas<i pentru
statutul viitor al •rransilvaniei eliberate. Este suficient să amintim că, beneficiind de acordul tacit al Comandamentului sovietic al Ardealului de Nord, fo~tii
reprezentanţi ai autorităţilor maghiare, convertiţi brusc la convingeri democn.tice - prin regruparea în U.P.M. - 'au început o acţiune concertată de înli\turare a tuturor funcţionarilor români şi de reinstalare în fortă, sub m.'.lscă nou~.
„democratică", a vechilor autotităţi, astfel încât s-a a_Juns la un adcvf1rat haos
administrativ şi economic (circulau, concomitent: leul, pengo, rubla i:;i pen11i;
sovietic), pus pe seama incapacităţii românilor.
ln mai multe memorii, înaintate guvernului de fruntaşii politici :wdeleni.
se evidenţia această situaţie intolerabilă: „lntreaga populaţie românească ( ... )
e cuprinsă de o mare durere, văzându-se şi după aproape cinci luni de fo ...elil.JPrare„ tăiată de România, expusă aceloraşi umiliri, aceloraşi desconsideraţiuni t'.i
nenumăratelor acte de persecuţie, unei mizerii şi mai accentuate. Nu are alt:i
dorinţă decât imediata şi dc>plina incorporare în cadrele statului român, înwt1:tăşind în bine şi rău, soarta comună a neamului.
Populaţia ungurească, pentru motive de oportunitate, de azi pe mâine, ~hl
declarat comunistă. Sub această mantie de vreme rea se ascunde însil. cu mio
excep\iuni, vechiul şovinism şi tendinţele de a păstra Transilvania in cadr 111
Ungariei" snu, în cel mai rău· caz ca un stat autonom sub influenţ.ă ungurea!->c;·._
Sub masca comunismului şi la adăpostul acestei platforme, conducen'a poporului unguresc se străduieşte - şi foarte adeseori reuşeşte - să induc{1 in ero:u-c
comandamentele sovietice. Rezultatul e că românii (în afară de cei câţiva in~i.
extrem de puţini, înscrişi ln partidele comuniste şi paracomunistc) 11i mai alt',.;
intelectualii români sunt declaraţi de „fascişti", „parafascişti", etc., cu t.o;He corsednţele acestor calomnii, care prea nde!>ea sunt crezute" 121l.
Aceeaşi situaţie este evid<>nţiată şi în ultimul studiu documentar :1~upr.1
situaţiei şi comportamentului pop,ulaţic1 maghiare din Ardeal, întocmit de M.St.M.
- Secţia a II--.:1 (Biroul I C.1.) 1 ~ 1 pl•ntru uzul guvernului dr. Petru Groz;1: .,Oc11brie 1944

sovietică

-

lJB Comunicat nr. 1;'12 noiembril' 1944, semn~1t de Ioan V. Pop. documfiit
unic aflat în inventorul M.I.A.Z.
Jl~ Prefectul delegat Augustin Pinten, confirmat definitiv de locotenentul
Romanov - seful Comandamentului sovietic al judeţulu.i Sălaj, va rămâne ~n
funcţie pânf1 ia începutul lunii martie 1945 (când guvernul dr. Petru Groza, l:;
intervenţia F.N.D. şi U.P.M., a numit un nou prefect: avocatul Virgil c.·impeanu)
şi va desf~ura o activitate l:lbori(,a;;;-1, materializată in structurarea unei administraţii românPşti sui generis (u tipilrit chiar şi timbre inscripţion;ite „Po~ta
Sălajului"', pentru a marca faptul cil administraţia judeţului este româneasc{i)
J:!tl Arh. St.at. Bucureşti, fond Vasile Stoica, dos. I/163, f. 57-58 ---: Ml.'mGriul din 12 februarie 1945. ln acela~i SPns şi filele 1-14 dln memoriul cilnt.
121 Arh. M.Ap.N., !ond M.St.M. Secţia 2 Inf. (5417), dos. 914, 1. 10-lti,
Este ultimul studiu documentar întocmit de Serviciul de informaţii al M.SLM.,
în 1945, deoarece, după întoarcerea armatei de pe frontul din Vest, a incc>pţ;t
procesul de destructurare planificată, ln ordinul sovieticilor, a tuturor eşaloanflei
de comandă ~1le armatei române. ln acest context, problema relaţiilor interetnil t'
în Trans.ilvat'liH a fost trecut.il în sarcina exclusivă a Ministerului de lnt~rne ~i.
apoi, a organelor de securitate. Cadrele militare care avuseseră re~pons.:1bilit:·1~i
ln organe~ informative ale armatei au f-ost, cu mici excepţii. deblocate :;;1u
chiar in~mniţate, iar al"hiVa Miniskrului Apărării Naţjonale u fost tri•1t•"\ •le
ofiţeri sov~ici .(in general, basarabeni). Cu această ocaz.ie, s-m1 cli~trn!j, pr Jn
ardere, 5-tl fi'·.e din apro.ape fie<'~iri:' dosar considerat „periculos".
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parea de către trupele sovietice a unei păr~i din teritoriul maghiar în luna octombrie 1944, a avut o influenţă hotărâtoare asupra moralului ungurilor din Ardeal,
care pierd orice speranţă în victoria germană şi caută să dea o nouă direcţie
orientării lor politice, procedând la dizolvarea tuturor Orinnizaţiilor maghiare
şi la gruparea foştilor membri ai acestor organizaţii in formaţiunea MADOSZ,
care adoptând o atitudine fals democratică, de oportunitate, caută să continue în
mod camuflat vechea activitate iredentistă şi şovinistă pentru promovarea cauzei maghiare în noua organizare politică creată de evenimente. Pentru a disimula tradiţia vechii organizaţiuni MADOSZ şi a a~cunde sub o denumire dcmocratic[t corespunzătoare timpului, intE>ntiunile şovine ce aceasta continuă a urmAri, noua formaţiune politică motghiară se intitulează Uniunea Popu/ară Mag/âară"12"1. Astfel, relevă studiul, un mare număr de foşti membri ai grupărilor
fa.>ciste ş.i teroriste s-au infiltrat în randurile MADOSZ, apoi U.P.M., de unde
suuminau cu oarecare succes eforturile autoritătilor romane de lichidare a urmelor ocupaţiei maghiare, nedilndu-se înlături de la folosirea metodefor tradiţicmale ale şovinismului iredentist: „falsificarea şi dcnatura1·ea adevărului sub
toate formele, corupţia, demag<>gia Şl chiar violenţa"ro:;. lnstaurnrea ;idministr•tţiei militare sovietice în Ardealul de Nord, cauzat[1, în bunii pai-te, de tulbură
.rile provocate eh.iar de agenţi maghiari rămaşi în spatele frontului, a realimentat
speranţele într-o revenire la stările de dinainte de 25 octombrie 1944. F01?tii ocupanţi se plimbau liberi, insinu:ind in faţa Comandamentului sovietic că românii
sun:t intoleranţi ş.i răzbunători şi că singura cale de sistare a retorsiunii din
partea românilor ar fi păstrarea administraţiei maghiare instalate după Diktat.
Coma1idamentul sovietic s-a lăsat uşor convins de aceste argumente, dând dispcrziţie pentru retrage!'ea întregii administraţii civile şi a jandarmeriei române,
proaspăt reinstalate. ln aceste condiţii, vechea administraţie maghiară, menţi
nut:i in post, a inaueurat o nouil serie de persecuţii contra românilor, mai ;.tle5
în judeţele secuieşti. Lista este foarte lungil., astfel: românii care au ajutat trupele sovietice şi române au fost arestaţi şi întemniţaţi in închisoarea de 11~
Sfântu Gheorghe; autorităţile române în curs ele evacuare au fost ultrngiate s.i
abtcate cu armele; tricolorul românesc a fost pangărit; limba română a fost
interzis:'i în instituţiile publice din judeţele secuieşti, iar şcolile 1·omtmeşti au
fost închi.o;e; fruntaşii politici locali ai romanilor au fost acuzaţi, cu re;1 cred'inţă, ea avand idei fasciste şi !)Ovine (vezi cazurile preoţilor Ioan Dr;1gomir l)i
Gavril Bălan şi al învăţătorului Gheerghe Dunca din Satu Mare: Q7 de tineri
ro.m.âni (băieţi ~i fete) din Carei au fost predaţi in locul şvabilor pentru a fi
deporta!i in U.R.S.S.; constituirea unor bande teroriste, mai ales in secu.im.e,
conduse chiar de şefii poliţiei locale (cazul Pilla Istvim din judeţul Trei Sc1rnne);
arec.t:irea ostalY-Îlot· români întorşi în permisie şi predarea lor ca dezertori Corn„mdamentulu.i Sovietk etc.L"1.
Această situa\..ie pef"ieuloasă s-u menţinut, in forme atenuate, şi dup<1 reinsL..tlarea oficială a administraţiei româneşti (13 martie 1945), punând in perieol
demersurile diplomaţiei române la Conferinţa de pace de la Pari'>, unde unn.a
a fi reglementat şi statutul postbelic al Transilvan.iei tlfi.
Scopul formulării ambigue a articolului 19 din Convent.ia de Armistiţiu d•
la Moscova în ceea ce prive~te restituirea către Rom.inia a Transilvaniei
cedate („sau cea mai mare parte a ei") - s-a văzut, cu pl"i.'IOsinţă, în timpul
încercărilor de alipire a M<namureşului la Ucraina (diver<>iuneit I. Odoviciucll)';
din ianuarie-aprilie 1945) şi, mai cu seamă, în timpul color 12 şedinţe a.le
Comisiei politice ş·i teritoriale pentru semnarea Tratatului cu Român.ia (~ug·ust
octombrie 1946). La Conferinţa de paee de la Pnris delegatia l'OmAnă, benefieiind
de a,iutorut calificat şi efident al diplomaţilor romani din emig1·aţie (Gri-gore
Gxfencu, în primul rând), a reu~it cu mari eforturi să t'e'<pingă, punct cu punct,
P!'etenţm~ în serie ale Ungariei asupn.1 une.i părti din Transilvania (mai i ntâi
0

m ibidem, f. 10.
•~:; Ibidem f. lL

m Ibidem'.
l:!'J Vez.i, pentru dirtalii: D. Şandru, în Acta MP. XIX, 1995, p. 401-4:.li>-; Gh.
Oiti'ioru, în Acta MP, XtX, 1"995, p. 423-4.2-0.
rn; Gh. I. Bodea, în Act.a MN, XXVI-XXX, 1989-19\il:J/U. 1994. p. 399--4.12.
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22.000 km2, apoi 4.000 km 2), ~i, în final, să obţină recunoaşterea drept nulă şi
a sentinţei arbitrale de la Viena şi, în consecinţă, revenirea la fron..:
tiera cu Ungaria existentă la 1 ianuarie 1938 (art. 1 ·şi 2 din Tratat), astfel cum

neavenită

fusese

stabilită

la Trianon12.1_

La 10 februarie 1947, prin semnarea Tratatului de pace, României
i se confirma, oficial reintegrare3 deplină a Transilvaniei în frontierele
sale naţionale şi, totodată, pierderea pentru un timp nedefinit, îri fa,vo~
rea. U.R.S.S., a Basarabiei, nordului Bucovinei şi Herţei. Prin acest ad
se parafa, concomitent, un final şi un început de drum inicer.t în istoria
postbelică a României .
. Comparativ cu dest'inul postbelic al Transilvaniei de nord-ve5t ~i
est, ecl al provinciilor din est (Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul
Herţa), „eliberate" de Armata Roşie în vara .anului 1944, a avut.
o traiectorie cu totul contrară intereselor perene ale na,ţiunii române
şi nici ~stăzi nu se întrevede o soluţie conformă cu acestea. Urmărin
du--şi, cu perseverenţă cinică, obiectivele expansioniste spre sud-vest
(Guril.e Dunării, Carpaţi), diplomaţia stalinistă nu s-a sfat să sUJSţinit
(la Concerinţa de pace de la Paris) i,1r aliaţii occidentali să a~ccpte · :~
deşi ştiau că, adevărul era altul - , că, în 1940, intre U.R.S.S. şi Rom;î~
nia s-ar fi .semriat un aict diplom4tko-jurildk valabil (numit .când acord,
când de-a dreptul tratat), ceea ce este ·o invenţie pură. Drept ll:rm'lre
Conferinţa de pace de fa Paris. a validat, în favoarea U.R.S.S. ·un act
politico-dip16matic inexi&tent. . Cauzele acestei atitudini. sunt ac1.,rm bine
cunosaute 123 1 nefiind cazul să fi~ rememor.ate aici. După cinci decenii
de la semnarea Pa•ctului Ribbentrop--Molotov (reconfirmat; din motive
conjuncturale, de ·Conferinţa de p3ce de la Paris), când chiar succc~
sorii semnatarilor acestuia }.:.au repudiat, se irrij)une,.· cµ necesit..'ltc,
sofoţionarea pe cale .ambiabilă a eonsecintelor teritoriale, prelungite
nefiresc până a:cum. 1n acest context, România şi-a păstrat integral ·:_::..:
cu nuanţele de rigoare impuse de regimul ei de semicolonie în l~g.:'irul
sovietic, până în 1989 - dreptul legitim de a-ş~ revendka partea din
patrimoniul .său naţional de care a fost depqseidaţq, prin. forţă, în 1940.
Dacă semnarea unui tratat de bună ve.cinătate cu Ucraina· l'Vnst1tuie, indisrutabil, 1:1.n deziderat portico-d.iplomatic imediat, logk şi pra~
matic (nici un stat nu poate. face abstracţie de poziţia sa geo-strategică şi de nevoile sale economice şi de apărare, prezente şi de perspectivă),. tot atât de evident este şi faptul că România nu poate (nu are
dreptul moral) să reconfirme prin propria semnătură, expres sau ta(iit,
perpetua-rea sine die a oonJSeCiniţelor Pactului !Ri.bben,troi:>--:Mo-lotoiv.
Cu ·atât mai mult, cu dt nici rnI;car succesorii sernnata.ri1or (Germafii·a
m E. Campus; Din politica externă a României (1913-1947), Bucure::;ti, I!ll!O.
p. 573-599; Detalii: V. Fl. Dobrmesct1. România şi organizarea postbelicii a lumii
1945-1947, Bucureşti, 1988; Şt. Lache, Gh. Ţuţui, România şi .Conferinţa ele pnu·
de la Paris, Cluj-Napoca, 1978.
m N. Baciu. Yalta ~i crucificai ea României, Roma;Bucureşti. 1!)!)0; · Triem,
Agonia Românki 19.44-1948. DJJsarelc secrete acuză. Cluj-Napoca, 1990; 1. Chiper.
ş.a., eds., Sovietizarea României. Pe1·cepţ ii . anglo~americanc (:1.944-19,17 ), ButuC"eştj,

1993.
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şi Rusia) nu mai sunt di.spuşi, d':n motive etice impuse d'e ;1ctuala conjunctură internaţională, să-l considere valid.
Evoluţia „la vedere" a relaţiilor româno-maghiare (indusiv a celor
militare), după 1989, în contextul eforturilor de strudurare a noii Europe - deziderat ce pare să prindă contur palpabil, deşi cu mari dureri de n.aştere şi creştere - demonstr.ează că diferendul dintre cele
două ţări n-a fost neiodată definitiv în'chis, ci numai lăsat în sfare de

„hibernare", cu treziri periodiice, mai ales la nivel propagandistic, fo
de conjunctura internaţională. ln aoelaşi timp, devine evident
- atât pentru cei implicaţi direct, cât 'Şi pentru puterile gar.ante aJe
echilibrului european că soluţia rediscutării frontierelor Europei
Centrale trebuie evitată, ea ger.erând multiple şi grave conflicte,
aproape imposibil de aplanat prin mijloace politice, diplomatice şi militare.
Viitorul apropiat - în limitele unui optimism prudent, afişat ele
oamenii politici ai momentului -- pare să .contureze, to~i, lichidan':i.
„problemei româno-maghiare" sau, cel puţin, s-o redimensioneze :în
direcţia unei atitudini conciliante, lucide şi pragmatice.
funcţie

CORNEL GRAD

EFFORTS TO LIMITATE AND A.NNULE TllE CONSEQUENCES Ot' THE
VI·ENNA DIKTATE. 1940-1944

(Summary)
The acceptance of the Vienne Diktate (August 20, 1940) meant the beginning
of a period of fatal political and national errors and everything that followl)(I
after was a consequence of these errors. Ion Antonescu became a state leader
as the resuit of a coup d'etat in September G, 1940. As an objective of his
activity Antonescu established the limitation and the annulement of the diplomatic, politica! and military consequences of the territorial assignment accPpktl
in the summer of 1940. As a consequence General Antonescu directed his policy
towards Italy and Germany and this fact brought about a total and unconditioncd
integration into the Axe-system, and further the participation in the military
campaign from the east against the Soviet Union beyond the Nistru.
During September 1940 there was an intense correspondance between
C. I. C. Brătianu, Iuliu Maniu and Ion Antonescu. The letters reveal the serious
crrors and the unsolvable <lilemma în which the Antonescu regime found ~tseH
especially after ţhe disaster of Staling1ad. Having in view the imminent approach
of the front to .the border of the Nistru river and the possible Ioss of Bassurab'iH
and the North of Bucovina. lhe regaining of Transylvania, which had becn
given up, became an urgent need, imposing thus the outrunning for gaining
the allies goodwill.
The coup d'etat from August 23, Hl44, which removed Antonescu from
power, annu'.ed all possibilities to negociate a rt'350nable mllitary armistice and
created premises for the milit.'.lry occupation of the national territory by the
Red Army, but paradoxally leav!ng operational the bBS(>s of attack for liheratini.:
the terrltory of Transylvania, operation that was accomplished in october 25, 1944.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ROMANII AMERICANI

ŞI

DICTATUL DE LA VIENA

Evenimentele internaţionale grave din vara anului 1940, care au culminat cu rupturile teritoriale româneştil din iunie, august şi septembrie,
au f.ost urmărite ou atenţie şi emoţie de oficialităţile americane. Ziarele din
S.U.A. au consemnat că „rezolvarea problemei Transilvaniei este crudă şi
nedreaptă din momentul în care s-a admis ca 1,5 milioane de români să
treacă sub jugul maghiar. Or, Anexa a impus părerile ei baziate pe .tancuri
şi avioane" 2. Se aprecia că România „nu avusese altă cale", amestecul
Germaniei şi al Italiei, în problemele balcanice, ducând Bucureştii la „politica de astăzi"J. S.U.A. au considerat că „arbitrajul" de la Viena era contrar doctrinei Stirnson (nereounoaşterea modificărilor .teritoriale :s[1vâr!')ite prin forţă)4.
·
Opinia publieă din S.U.A. a acordat o atenţie deosebită situaţiei Româll''.ei de La finele lui august 1940. „Ziarele americane, se scria într-un
referat al Legaţiei române de la Washington D.C., se intereseaz[1 de
aproape de evenimentele întâmpinate în ultimul timp în România, JJ'llblic-Jnd lungi articole, telegrame şi reportaje, dând hărţi şi detalii asupra
ţării noastre"5.
Luând atitudine faţă c.le propaganda fascistă în problema „<lrepU1ţii
arbitrajului" fascist de la Viena, Radio New York sublinia, în emi5iunea
sa din 31 august 1940, orele 22, că România a fost forţatei .s<i cedeze în
urma unor mari şi oneroase presiuni militare, din partea Re:ich-ului ncizist şi al Italiei fasciste6. Postul de radio Pittsburgh opina c«1 „populaţia
română, este mai degrabă, gata să lupte decât să treru.·ă sub stI1pcînin'a
maghiară. Rezistenţa devine din ce în ce mai mare•'. Comentatorul de
politică externă al postului de radio Philadelphia scria, la rfmdu-i: „Populaţia romană a fost gata să apere Transilvania cu annele. Ea a aştt.'P·l•it
numai ordinul conducătorilor. Acest ordin n~a fost dat şi Romtmia n-;i
putut opri intrarea trupelor maghiare pe teritoriul românesc"'·
Referitor la compoziţia e-tnică a populaţiei din nordul Transilvaniei,
Barnet Nover respingea, în comentariul publicat In „Washington Post",
„statis.tidle•' guvernului horthyst şi propaganda deşănţată făcută dt' Budapes.ta pe marginea aşa-zisei rezolv{iri „echitabile" u problemei demoJ F.R.U.S., 1940. I, p. 4H6-~07; vei-j ~i Ph. Mosely, J.~ B1'.~sm·t1bi<1 Nt'.l:U, in
,,Fort::ign Affair~", XIX, October, 1940, p. 237-244
t Arh. M.Ap.N., fond 5 417, dosar f.n., Poziţiu 974, f. 18
.J Jbidem, f. 23, 264
' Hoover lnstitution, Palo Alto, S.U.A. Bruts Colite Papers, Box mi. 2; idl'm.
C. \"il)oianu Papers, Box. no. 1; C Huli, The Memoirs, New York, lH48, IT, p. 1 168
~ Arh. Stat. Bucureşti, fund, Ministerul Propagandei Naţionale, Presă eXtl'rnii,
dosa.r 1 105, f. l
11 O. Matlchescu fatoria nu face paşi înapoi (Logka i.xtarid i.mpotriva Difît/tului de lt.r Viena), Cluj Napoca, 1985, p. 206
·, rbidem, p. 208
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grafice11 • „Arbitrajul" de La Viena, conchidea Nover, reprezenta o „revizuire de froJltieră făcută cu toporul", el adlliCând „grave prejudicii României"9.
Articolele apărute în presa amerkană, pe marginea tragediei României de la finele lui august 1940, făceau o paralelă între aspectele etnice
ale Tratatului de la Trianon şi „arbitrajul" fascist de la Viena. In marea
majoritate a cazurilor, se opina că, prin siJstemul tratatelor de pace, de la
finele primului război mondial, problema minorităţilor naţionale fusese
rezolvată favorabil, câtă vreme la Viena nu exista<:;e o asemenea pos~bi
litatelO. Majoritatea articolelor, însoţite de hărţi, statistici şi fotografii,
conchideau că Dictatul de la Viena prejudicia grav interesele poporului
român, el reprezentând o anomalie în istoria raporturilor internaţionale,
De aici, marea majoritate a comentatorilor vedeau caracterul efemer al
„arbitrajului". „Dicta:tele impuse de dictatori - opina Milton G. Lehrer
- au avut întotdeauna soarta făuritorilor l<>r. Nimic nu se poate clădi,
într-adevăr, pe violenţă, după :cum nimic nu s-e poate dă.di pe nisip: nici
dictaturi şi nici diotate"ll.
Emigraţia română de peste Ocean a condamnat şi înfierat „arbitrajul" de la Viena ca un mijloc de agresiune brutală şi samavolnicje fascistă 12 .

·Presa românilor americani a condamnat DiJOtatul de la Viena, grupul
etnic organizând numeroase acţiund prin care a fost adusă în atenţia cereurilor guvernamentale şi opiniei publice din S.U.A. injusteţea „arbitrajului" impus României la 30 august 1940. O mare adun~ a avut loc, la
22 septembrie 1940, la Philadelphia - iniţiativa aparţine.a „Comitetului
Naţional Român'' din statul Pensylvania; cu acel prilej, manifestanţii au
adresat şefului executivului american, Franklin Delano Roosevelt, o telegramă în care, printre al.tele, se spunea: „Românii americani din statul
Pennsylvania, mereu şi pentru totdeauna cetăţeni buni şi loiali ai. Statelor Unite şi principiilor pentru care se pronunţă această mare şi adevă
rată de>mocraţie, protestează, în modul cel mai energic, împotriva marii
nedreptăţi .fă<.ute Românieă. la Viena. unde frontierele etnice şi etnografiC'c ale Transilvaniei au fost ciuntite nemilos şi acordate Ungariei (... ).
Vă rugăm, prin urmare, domnule Preşedinte, în numele lui Dumnezeu,
at dreptăţii şi umanităţH să folosiţi bunele dumneavoastră oficii pentru
corectarea acesteri. mari nedreptăţi făcute României" 13 . Un mesaj identic
a fost adresat premierului englez Win:ston Churc-hill. Totodată, o telegramă, adresată generalului Ion Antonescu, ce făC'ea ecoul ac~tel adunări, emigraţia exprimându-şi „protestul energic împotriva ştirbirii hotarelor româneş.ti şi strămoşeşti"H.
Ibidem, p. 214
rbidem
1" Arh. Stat. Bucureşti, fond Ministerul Propaga11dei Naţionale, Pre~ă e:i-:tcrnă,
do<;ar 1 ·105, f, r~10
11
M. G. Lehrer, Ardealul µămdnt românesc, Cluj Napoca, 1951, p . .t
'" M. Muşat, l94a, Dra.ma României· Mari, Bucureşti, 1992, p. 175
1:1 „America" din 26 septembrie 194-0
·
1 1 Jbidem
K
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Garetele şi publicaţirl.le românilor americani au acordat spaţii largi
tragediei prin care trecea poporul român. Un comtmicat, din 14 septembrie Hl40, al conducerii ziarului „Românul american", din Detroit, sublinia poziţia potrivnică faţă de conţinutul „arbitrajului" fascist de la Viena
şi reafirma drepturile inalienabile ale poporului rom5n a-supra Transilvaniei.
fotr-un articol publicat în limba engleză, în săptămfmalul „F'oaia
poporulllli" din Cleveland, precedat de „rugămintea ca cititorii să-l predea
prietenilor lor 'americani, dintre care mulţi nu ounosre adevărul întreg
asupra Transilvaniei", se afirma: românii transilvăneni au fost analfabeţi după războiul mondial în proporţie de 35o;0 • Rom<înia a reuşit, în
20 de anii, să reducă analfabetismul la 200;0 • Acest proces va fi întrerupt
acum, prin cedarea ·Către Ungaria, de către dictatorii de la Viena, a jumiftate din Transilvania. Aproximativ 1.200.000 de romfmi au fost azvârliţi înapoi sub o stăpânire străină, pe care o detestă şi de care s-au rupt la
cea dint{Li ocazie, cu mult în.Unte ca Tratatul de la Trianon să fi sancţionat gestul lor. Numai cei orbiţi de nebunia ideii totalitare, a instaurării
unei „noi ordini" în Europa, pot să se amăgească crez<înd că această reglementare arbitrară a disputei asupra Transilvaniei ar putea să asigure
pacea. Dimpotrivă, ea creează bazele pentru continuarea disputelor. Indiferent ce cred grofii maghiari, popoare1e nu sunt vite de povar<I, nu
sunt &{·lave, nu pot fi transferate de la libertate la sclavie. Americanii
trebai.e să ţinf1 minte aceste lucruri, trebuie să-şi reamintească propria lor
luptă pentru li'.bertate şi atunci vor înţelege hotăr{irea românilor de a-şi
redobândi libertatea"15_
Toate c-elelalte gazete şi publicaţii romfmo-americane - „America",
„Glasul Tineretului" din Detroit, „Românul American", „Solia", „The
New Pioneer" etc. - a:u înfierat ,,arbitrajul fascist" de la Viena, iar organul de presă oficial al „Uniunii şi Ligii S.R.A." a informat despre regimul de teroare instaurat de autorităţile horthyste în partea de nord-vest
a Transilvaniei. „Românii, sie scroa într~un articol, sunt persecutaţi pentru
toate crimele imaginare şi siliţi să plătească cei 20 de ani şi mai bine de
stilp<lnire românească în vechiul Ardeal. Imediat după ce s-a desfiinţat
legea agrară în Transi'lvanfa ocupată de unguri, 400 de români au fost
arestaţi la Gherla. Zeci de ţărani au fost omorâţi. In mai multe sate
gospotlăriilor româneşti li s-a dat foc ... "1 6 . 1n a.c'elaşi număr, ziarul tipărea un articol în Timba engleză despre Transilvania, însoţit de urmă
toarea rugăminte adresată cititorilor: „în răspuns la campania de propagandă a maghiarilor din Ameri<'a şi la noianul de falsuri, cu care aceş
tb au invadat Lumea angleză pentru a justifica crima de la Viena, facem
să ·apară acest artkol, I"llgând pe cititorii noştri de a-l prezenta redacţiilor
acelor ziare lO!Cale care au căzut în cursa jocului maghiar"17_
Intr-ad.evăr, cercuri ale emigraţiei ungare, susţinute de unii oameni
politici americani, începuseră o campanie denigratoare la adresa românilor
"" ,,Foaia poporului", din 6 octombrie 1940
1" ,.America" din 3 octombrie 1940. Ziarul a
p:'\.rintelui Mob;e Balea
J'.I Ibidem
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încercau să „justifice" Dictatul de la Viena. Deputatul John Lesinsk.j,
vândut propagandei ungare, a !introdus, la finele lui 1940 în „The Congressional Records" un articol care jignea demnitatea naţională a rom~
nilor. „Acţill.lnea" Lesins.k.i şi încereările elementelor horthyste de a induce în eroare opinia publică şi cerourrile polit1co-diplomatice americane,
au primit riposta cuventtă din partea emigraţiei române din S.U.A. Ziarul „Solia", organ al Episcopiei ortodoxe române din S.U.A., sublini;1:
„Deoarece Transilvania este pentru americani a!bia un simplu nume, propagandiştii unguri iau putut, în ultimii douăzeci de ani, să formuleze pretenţii şi să răspândeasică poveşti pe care nici ~ istoric sau savant imparţial nu le-ar putea susţine"1 8 ; şi, în continuare, după ce se prezenta
istoria milenară a TraTuSilvanie, leagăn de formare a poporului român, al
culturii şi religiei sale, zian.il evidenţia că propaganda horthyst.ă, din
motive lesne de înţeles, evitase orice aluzii la aceste constante istorii{'(',
juridke şi morale.
„Foaia Poporului", săptămânal etnk de la Cleveland, s-a făcut şi ea
purtătoarea mişcării de protest antirevizionistă a românilor americani,
publicând, la 29 septembrie 1940, detalii asupra acesrtor chestiuni. La o
întrunire a emigraţiei române, s-au adoptat moţiuni de protest faţă de
acţiunea Lesinski, ce au fost adresate autorităţilor .federale. Se cerea ca
românilor să li se permită dreptul la replic<i prin publicarea unor mat.eriale în foaia oficială a congresul:wi american. Colonia românească din
Dearborn, statul Michigan, organizată în „Clubul cetăţenilor româno-americani", a expediat lui Lesinski o telegramă dP protest, în care se ară.ta
că românii americani vor vota împotriva lui la viitoarele alegeri, deoarncc
deputatul reprezenta o cauză falsă şi contribuia la falsifkarea adcv;.irului
în faţa opiniei publice americane. „Dacă apăraţi, se scria în finalul telegramei, şi sprijiniţi drepturile ungurilor şi negaţi dreptul natural şi i!itoric al românilor din Transilvania, comiteţi o crimă 1lrlbilă împo:triv;i
istoriei"1 9 .
V ALERJU FLORIN DOBRJNESCU

TBE ROMANIAN AMERICANS AND TllE VIENNA DIKTAT
(Summary)
The author presents with an abundence of yet-unpublishet.I documents, thl'
points of view of the Washington administration and, resµectively, the Jlomaninn
Americans (vo-iced primarily in mass media and manifestations) towards the fasci~t
Diktat .in Vienna which awarded the North-Western part of Transylvania to Horthy's Hungary-this highly arbitrary award partially canceHed the Dedsion takrn
by the Grand National Assembly in Alba Iulia and confirmed de jlffe by the
Trianon Treaty.

l•

„Solia" din

6 octombrie

1940

i:• „Anierica« din 24 septembrie J!J-40
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IULIU MANIU ŞI „DEMOCRAŢIA POPULARA"

N;}s,cut la 8 ian'tlarie 1873, Iuliu Maniu este considerat drept unul din
marii oameni de stat, care şi-a pus amprenta asupra vieţii politice rom<:îneşti din prima jumătate a veacolui nostru. In studiul de faţă ne propunem
să analizăm ultima etap;:'i poate şi cea mai tragic[1 - din activitatea
sa, cea legată de aşa-zisa epocă a democraţiilor populare. Născut parcă
pentru a fi în opoziţie, el s-a manifestat pregnant în intervalul 19441947 ca ferm adversar al ideilor şi procedeelor de tip stalinist. ln scurt
timp, a devenit sambo}ul luptei anticomuniste, plătind cu propria libertate, fiind încarcerat la.peste 74 de ani şi exterminat în „închisoarea demnitarilor" de la Sighet, la 5 februarie 1953.
ln condiţiile războiului mondial şi al redresării Uniunii Sovietice,
mai ales după 1943, a început să se pună acut problema raporturilor cu
mişcarea comunistă din România (mai bine zis cu .cele câteva nuclee de
simpatizanţi, care nu depăşeau cifra de o mie). Un moment semnificativ,
rnm a fost dizolvarea Kominternului la 22 mai 1943, nu putea trece
neobservat. lt:1liu Maniu declara chiar, după doUă zile, într~un cerc de
prieteni (conform informaţiilor de ·care di.spuneau Serviciile secrete) 1, că
este convins că după război va trebui acceptată ideea că Partidul Comunist din România va activa legal. De altfel, în vara aceluiaşi an, mediile
politice româneşti au început să se agite în căutarea unor soluţii de evitare a unei catastrofe. In acest sens se înscrie şi nota nr. 931/26 august
1943 a Biroului IV Siguranţă din Direcţia Generală a Poliţiei, în care se
sublinia că în cercurile naţional-ţărăniste circula zvonul că Iuliu Maniu
„va fi solkitat să primească conducerea destinelor politicii noastre" 2.
Dincolo ·de aceasta, rămân importante eforturile concrete prin care „sfinxul
de la Bădăcin" s-a irnpli'cat în căutarea unei soluţii, atât în plan intern,
cât şi extern, pentru depăşirea impasului3.
Implicarea lui Iuliu Maniu în evenimentele de la 23 august 1944 şi
mai ales maniera în care el vedea înfăptuit acest act de importanţă C'apitală au generat discuţii şi controverse. Din nou, a câta oară, el nu şi-a
asumat întreaga responsabilitate a guvernării, optând pentru soluţia unui
C'ahinet condus de un general, compus din miltari şi tehnicieni. Istoricul
şi analistul politic Ghiţă Ionescu încearcă să găsească o justificare a aces1 * * * 23
August 1944. Documente, Bucureşti. lHH, T, doc. 389.
" Nota menţiona, in continuare, că: „Din aceleaşi cercuri se svoneşte că se
va la'.:e o remaniere mai largă a actualului guvern şi în care va intra şi domnul
Gheorghe Brătianu, care va deţine Departamentul Externelor, de asemenea ur:nand ca în noua formaţiune să existe o s!='amă de fruntaşi na\ional-\ărăneşti",
Arhivele Statului Munidpiului Bucnreşti (A.S.M.B.). fond Prefectura Poliţiei Capita!E!i {P.P.C.), dosar 5912943-1944, f. 1.
·' .Semnalăm aici şi primele contacte cu Lucreţiu Pătrăşcariu, lncă din tcramni:i
an1Jlui 1943. Vezi şi Nicolas Penesco, La Roumanie de la, democratie au totalita1·i!mt(', 19.111-19411, Bucureşti, 1981, p. 58.
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tei atitudini considerând că Maniu „nu dorea să primească întreaga rcsponsabilitate a guvernării mai înainrte ca norul în1ll..mecat al intenţiilor wvietice să se împrăştie şi mai înainte ca el să aibă isatisfaicţia ca România
să se b'l1C'llre de deplină suveranitate şi de o efircientă libertate pentru a-şi
pune ordine în propriile ei treburi"4. La cealaltă extremă, Nichifor Crainic scria în rnemor:ii că, după 23 augu.st, „în locul rămas, Iuliu Maniu a
început să zibârnie declaraţii biruitoare cu glasul lrui mat, de muscă prins.1
între doUă geamuri" 5 . Dincolo de aceste atitudini, temporizarea pmvcrbială a liderului naţional-ţără:năst se pare că nu a fost cea mai bună a momentului istoric6.
Nu este mai puţin ad.evărait că primul sentiment al populaţiei a fo~ t
acela că războiul se va termina repede, de aici reZ'llltând ca un prim efect
creşterea optimismului. Această stare de lucruri este certificată şi de pn""S<•
apărută în primele zile după 23 august. Astfel, cotidianul „Curentul" 7
insera următoarea ştire: „Domnul Iuliu Manilll, preşedintele partidului naţional ţărănesc, a făcut ieri obi-ectul unei impresionante mani1est.{1ri a
cetăţenilor Capitalei. Un bust al şefului partidului naţional ţărănesc, aşe
zat pe un camion împodobit cu flori şi drapele român şi francez, a p(lrcurs străzile Capitalei. PUiblicul care circula pe străzi s-a ataşat manifestanţilor, ovaţionând pentru domnul Iuliu Maniu şi noul regim de libertate."
După ris1p1rea euforiei au început să apară probleme extrem de complirntc Iii
delicate, în acelaşi timp, care îşi aşteptau o rezolvare grabnică. Jn primul rând,
este vorba despre componenţa comisiei care trebuia să se deplaseze la Moscova in
vederea semnării Convenţiei de armistiţiu. Deşi solicitat de premier, Iuliu Maniu
a refuzat să fie inclus pe listă, desemnându-l din partea Partidului Naţional Ţării
nesc pe Ghiţă PoppH_ După întoarcerea din capitala Uniunii Sovietice, şeful dell'gaţiei române, carnunistul Lucreţiu Pătrăşcanu, s-a lansat intr-un virulent atac la
adresa preşedintelui naţjonal-ţărănist, pe care l-a acuzat că a tărăgănat negocierile
cu Aliaţii. Jn şedinţa guvernului din 15 septembrie, demnitarul comunist declar>1:
„Există un vinovat, şi eu vorbesc foarte deschis, există un vinovat pentru că România nu a încheiat armistiţiul pe baza armistiţiului din aprilie, şi acest vinovat
sunteţi dumneavoastră, domnule Maniu, fiindcă sunteţi singurul om politic căruia
i-au fost transmise aceste condiţiuni şi aţi avut posibilitatea neaşteptată să interveniţi efectiv în politica româneao;că. Şi nu aţi făcut-o. Dacă aţi fi fost de acord
cu noi - eu am fost în martie - să activăm pentru salvarea, pentru sc.o.-iU>rPa
României din război în cel mai bun moment istoric, trupele ruseşti făcuseră spar tura de la Uman, dar nu trecuseră Bugul şi România ar fi putut atunci discuta

" Gh. Ionescu, Comunismul în România, Bucureşti, 1994, p. 126.
" N. Crainic, Zile albe, zile negre, Bucureşti, 1991, I, p. 37î.
'' N. Baciu, Agonia României, Munchen, 1987, p. 138, comenta că: „Iuliu
Maniu nu a vrut un 2:1 august aşa cum s-a făcut. El dorea ca armistjţiul să fie
irn:heiat de mareşalu! Antonescu. Maniu era perfect conştient de imensu.I nvant<1j
militar adus aliaţilor de România şi de preţul pe care ei trebuiau să-l plăt.ea~ca
pentru a fi obţinut. Din cauza capitulării necondiţionate de la 23 augus.t !;ii ;1
ordonării încetării focului, în acea zi România a pierdut orice po~ibilitate de m-gociere a sacrificiului şi contribuţiei ei la cauza aliată".
1 In numărul din 28 august 1944.
11 La 28 august 1944, Constantin Sănătescu nota în
jurnal: .,Am organii;;;r
comisia ce va merge la Moscova pentru semnarea armistiţiului. Aş fi dorit ~ă i;e
ducă Maniu şi Brătianu, căci altfel s-ar fi prezentat comis.ia cu ei, însă au refu:t;:it
pe motivul că nu pot semna un act prin care se recunoaşte cedare:i Basarabi"i
şi Bucovinei" (C-tin Sănătescu, Jurnal, B~cur~ti, 1993, p. 168).
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condiţiile armistiţiului. Nu .aţi făcut-<> inv-0eând aşteptarea unui răspuns de la
domnul Şlirbey, care a venit înlr-un moment când situaţia era schimbată. Noi am
fost puşi într-o situaţie foarte penibilă pentru politica de luni de zile de aşteptare,
de tergiversare, din partea opoziţiei şi în special din partea partidului naţional
ţărănesc, nu a putut să inspire nici o încredere aliaţilor şi nu ne-am găsit în faţa
tuturor aliaţilor, ci a tuturor aliaţilor care s-au declarat de acord cu aceste condiţii noi. „Apărându-se, Iuliu Maniu n replicat: „ ... lucrnm ca să fac această lovitură atunci când s-a intîmplat catastrofa armatei germane la Uman. Fireşte, am
~tat în legatură cu marii comandanţi ai armatei noastre. Am disculat chestiunea şi
nu am făcut această lovitură atunci fiindcă domnii comandanţi ai mai multor mari
unităţi mi-au adus la cunoştinţă şi mie şi celorlalţi mai inalti că nu se poate face
acţiunea ... Atrag atenţia că nu România este de vină că a făcut armistiţiul acum.
Domnul Buzeşti ştie că nm preconizat anumite modalităţi şi nu ni s-a răspuns din
parte.a aliaţilor şapte săptămâni şi pc urmă s-a răspuns: Faceţi dumneavoastră pe
partea dumneavoastră proprie că noi nu putem face nimic." 9
O altă chestiune era le~ată de atitudinea vis-a-vis de apelul liderului kgionnr
Horaţiu Comaniciu, publicat in presă in primele zile din august, prin care era
subliniată disponibilitatea membrilor mişcării de a se încadra in noile structuri
democratice. Primul răspuns l-a dat Iuliu Maniu, care a declarat ziariştilor că: ,.Am
toate motivele să cred că porţile partidelor angajate în Blocul Naţional Democrat
sunt deschise pentru toţi. acei care nu sunt vinovaţi de crime sau de acte de dezordine. " 1u. Apelul lui Comaniciu şi răspunsul lui Maniu au stârnit insă furia comuniştilor, care au reacţionat violent,, publicând in presă poziţia oficială a partidului
lor. Poate şi in acest context, în care abscisa politică era bulversată in urma reintrării in legalitat.e a Partidului Comunist din România. dar şi a apariţiei unor
partide-satelit dependente de el, naţional-ţărăniştii au ţinut să-şi precizeze clar
opţiunile. Astfel, profesorul universitar Jon Hudiţă, membru în Delegaţia Permanentă a P.N.Ţ., declara că formaţiunea sa era un partid de extremă stângă burgheză. ,,La stânga Partidului Naţional Ţărănesc, considera Hudiţă, nu se mai află
nici o formaţiune burgheză, delimitarea este făcută de socialişti şi comunişti"l 1 .
~ul:i impulsul lui Tuliu Maniu, naţional-ţărăniştii s-au reorganizat repede. încă
din sept.embrie 1944, de la nivelul Delegaţiei Permanente până la cel al ori!anizaţiilor săteşti.. Acţiune.a era impusă şi de rapiditatea cu care extrema stângă,
grupată în jurul Partidului Comunist din Homânia, şi-a afişat pretenţiile de guYernare, exprimate deschis in Platforma-program a Frontului Naţional Democrat. Iuliu
Maniu declara că priveşte Pl<1tforrna comuniştilor ca pe o propunere. ca pe o bază
de discuţie ce merită atenţie, nu şi ca pe un program de guvernare12.
De altfel. la scm:t timp, Partidul Naţional Ţărănesc şi-a lansat propriul Manfest-ţ>rogramta, cei mai 'important document programatic al partidului din intervalul 1944-1947. ·Lansarea urma ~ă coincidă cu o mare adunarea publică, programată
la Bucureşti pentru 15 octombrie. Mitingul a fost interzis de autorităţile sovietice,
fapt ce a nemulţumit pe manişti. O notă informativă a Inspectoratului General al
Jandarmeriei din 19 octombrie 1944 rele\'ă că .,în sferele naţianal-ţărăniste se afirmă
că rut;;ii au oprit această manifestaţie. Ar fi o mixtiune in politica internă a României. Alte cercuri .afirmau că se pregăteşte o lovitură din partea partidelor de
extremă stângă in contra partidelor de masă şi organizate .De asemenea, că această
întrunire ar fi fost o oglindă vie ;1 adevăraţilor oameni care pot prelua puterea r;i
a forţei lor palitice"14 .

• Ministrul de externe, Grigore Niculescu-Buzeşti, colaboratcJT apropiat al lui
Iuliu Maniu, l-a · susţjnut pc acesta declarând că „aliaţii sunt vinovaţi findcă nu
şi-au respectat cuvântul", Arh. Stat. Bucureşti (A.S.B.), fond Preşedinţfa Con~
lmlui de Mini.ştri-stenograme (P.C.M.S.), dosar 2/1944, f. 21-25.
1u „Curentul Nou", 31 august 1944.
11 „CurierulM, 20 septembrie 1944.
ll „Dreptatea", 9 octombrie 1944 .
.w Manifestu) a apărut în broşură, dar a fost publicat şi ln ,,Dreptatea",
16 octombrie 1944.
1~ Arh. Stat. BucurcşU, fond Irrspectoratul Genern:l al Jandarmeriei (l.G ..J.),
dosar 112J.1944, f. 58.
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Degradarea rapidă a situaţiei politice interne, încălcarea de către Frontul NaDemocrat - care avea întregul sprijin al Uniunii Sovietice - a regulilor democratiee, fără ca anglo-americanii să intervină eficient, l-au deprimat pe Iuliu
Maniu. La 24 noiembrie 1944, agenţia Reuter relua un material expediat de corespondentul lui „Daily Expres" la Bucureşti, Cedric Saltor, in care era inserată şi o
declaraţie a lui Maniu: „Mi-am bazat politi.ca pe credinţa că ruşii doresc in această
parte a Europei instalarea unor guverne stabile şi prietene fără a se intere5a de
nuanţa lor politică, indiferent dacă aceste guverne sunt alcătuite de conservatori,
liberali sau comunişti."1° La 27 noiembrie, reprezentuntul guvernului englez la Bucure~ti, John LeHougetel. tele[!rafia la Londra subliniind impresiile sale în urma ultimei ·întrevederi cu ~eful Partidului Naţional Tărănescrn. Diplocatul britanic informa
Foreign Office-ul că Maniu i-a spus că „a fost înşelat" făcând armistiţiul, înşelând
şi el „milioanele de români care îl considerau conducătorul lor".
Pesimismul lui Iuliu Maniu a fost confirmat de criza din februarie 1945, care
a dus Ia răsturnarea guvernului prezidat de generalul Nicolae Rădescu!7. Elementul
can~ îl in.dividualizeaz{1 pe preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc, în această
circums-tanţă, este sfatul adresat rP~wlui Mihai de a rezista cu orice preţ. refuzând
1»ă--l numea-.că prim-ministru
pe Petru Groza. Poziţia inflexibilă a lui Maniu a
fost surprinsă de agenţii N.K.V.D.-ului din Bucun·~ti. La 4 martie HH5, Lavrenti Jkria era informat că „Liderii Partidului Naţional Ţărănesc gândesc că ar fi mai
bme pentru viitorul României să fie ocupată ele trupele sovietice decât dacă ref!ele va fi de acord cu instalarea guvernului Groza"te_ Maniu s-a menţinut pe poziţie chiar şi Ia ultima întâlnire cu suveranul, din dimineaţa fatidicului 6 martie_
El credea că astfel Stalin va fi nevoit să renunţe Ia comedia guvernului de uniune
naţională şi să apeleze la ocupaţia militarăl!I.
In condiţiile preluării puterii de echipa lui Petru Groza, împotriva Partidului
Naţianal Ţărănesc a opoziţiei. în general -- s-a declanşat o campanie violentă,
mergând de la inferzicerea presei maniste şi a celei liberale, până Ia arestări abuzive_ De aceea, la .17 martie, Iuliu Maniu a considerat că este mai bine să renunţe
la preiwrlinha partidului, demisionând_ Deleg'aţia Permanentă a respins însă acest
demers2u.
Hămânâncl Ia post, Iuliu Maniu a încercat să sensibilizeze Occidentul. atrăgând
atenţia asupra terorii ce domnea în Homânia. La 8 iunie 1945, el declară lui Burton
Berry şi generalului Cortland van R. Schuyler (reprezentanţii diplomatici ai Statelor
Unite Ia Bucureşti) că este gat să acţioneze contra guvernului, dar numai dacă \''1
avea asigurarea sprijinului ferm al americanilor~ 1 • Declanşarea „grevei regale" şi
sl>sirea misiunii Ethridge la Bucureşti au accentuat coalizarea forţelor de opozitie
(liberali. manişti, chiar o parte a socal-democraţilor) în jurul regelui Mihai. I.a
l noiembrie 1945 Inspectoratul General al Jandarmeriei atrăgea atenţia că, potrivit
intormaţiilor de care dispunea, în ultimul timp fusese contactat şi preşedintele Acaclemiei nomâne. Dimitrie GtL<;ti, de către membri marcanţi ai Partidului Naţional
Tărănesc, printre care şi Ion Hudiţă_ Prin urmare, se sublinia în nota informativă
ţional

1.• Arh_ Stat. Bucureşti, (A.S.B.), fond Ministerul Propa~andei Naţicmale, buletine (M.P.N.B.) dosar 256, nepag.
Jb N. Baciu, OP. cit„ p. 125.
11 Detalii în Gh_ Onişoru, în A.I.LA., Iaşi, XXX!T, 1995.
tH Tatiana Pokyvailova, A. Y. Vyshinslci. First Deputy Comis.~ar for Foreign
AJ1air,ţ of the U.S.S.R. and the Establi.~hment of thc Groza Governement, in
8 martie 1945. Inceputurile comunizării Romdniei, Bucureşti, 11995, p. 56.
I~• Nicoleta Franck, O infrdnqere în victorit>. Cum a devenit România, din
Hegat, Republică Populară, 1944-1947, Blicureşti, 1992, p. :175.
-·
c'' „Universul", 2'1 martie 1945. rn mediile p·olitice ·circula zvonul că noul
pr~edinte va fi dr. Nicolae Lupu (ajutat de Jon Mihalache şi Mihai Popovlci), <;au
că în cazul mentinerii lui Maniu, dr. Lupu va pleca (.,Timpul", 19 martie Hl45).
Finalmente, s-a apelat la a treia cale, dar' pe<;te nouă luni dr.· Lupu a păr.ăsit
într-adevăr partidul.
·
~• N. Baciu, op.' cit., p. 157.
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citatăZ"l, „se afirmă că domnul profesor Gusti va fi printre primii care va lua contact cu domnul Bark Ethridge".
·După incidentele de la O noiembrie 19·15, prilejuite de manifestaţia organizată
c!e către opoziţie cu prilejul zilei onomastice a regelui, manifestaţie violent reprimată din ordinul ministrului de interne Teohari Georgescu, Iuliu Maniu a încercat
să detecteze reacţia americanilor. La 12 noiembrie, el a avut o întrevedere de două
ore cu C.V.R. Schuyler, la care se referă nota Serviciilor Secrete din 13 noiembrie, semnată Demosthenc: „Cu acest prilej s-a examinat situaţia politică internă
de pe urma incidentelor de joi (8 noiembrie) şi consecinţele .sale grave. După discuţiile cu şeful misiunii americane, domnul Iuliu Maniu a declarat amicilor săi
politici că nu există motive prea multe de optimism pentru schimbarea situaţiei po'iticii interne. Domnul Maniu a arătat că generalul Schuyler a făcut un raport la
Washington asupra celor întâmplate la 8 noiembrie şi aşteaptă acum instrucţiuni.
De <isemene, domnul generl Schumacher a făcut un raport şi la Sofia, domnului Ethridge, la rugămintea acestuia. Cu privire la sosirea trimisului preşedintelui Truman,
domnul Iuliu Maniu a arătat că ea se va produce abia joi"23.
La începutul lui 1946, urmare a aranjamentelor de la Moscova, au fost cooptaţi
în guvernul Groza doi miniştri fără portofoliu din partea Partidului Naţional Liberal şi a celui Naţional Ţărănesc, iar Cabinetul s-a angajat să organizeze aleeeri
libere şi corecte. Astlel, anul 1946 s-a derulat sub semnul confruntării electorale.
amânată până la 19 noiembrie. Maniera în care Iuliu Maniu şi partidul său ou
pregătit electoratul, propaganda eficientă desfăşurată, care a atins câteva puncte
sensibile pentru populaţie ,reprezintă un succes politic pentru venerabilul om poli ti,·.
Decepţiona• de uecizia marilor puteri ~ 4 • Iuliu Maniu s-a lovit şi de poziţia
lui Nicolae Lupu, care, în urma 1'iedinţei Delegaţiei Permanente din :l ianuarie
1946, a părăsit partiduJ:l:l. Se adăugau numeroasele acte de violenţă ale autorităţi
lorlll, care îşi încălcau zilnic angajamentele asumat la lnceputul anului. Efectele
terorii se întorceau împotriva celor ce o iniţiaseră căci populaţia respingea astfel de
metode. Nota ·informativă nr. 441/22 mai 1946 a Legiunii de Jandarmi Satu Mare
atrăgea atenţia că ,,populaţia ln p,eneral re raza acestei Legiuni înclină tot mai mult,
vădind o deosebită atracţie către Partidul Naţional Ţărănesc Iuliu Mnniu, chiar
şi cei ce sunt inscrişi în Frontul Pluizarilor sunt inscri.şi numai de formă, nedepunâncl nici un interes în această calitate şi caută să aibe numai avantaje materiale.
Motivele ce determină populaţia să încline către această organizaţie sunt diferite, insă ceea ce se poate desprinde că formează o caracteristică generală sunt
următoarele:

- ~usţin că în timpul guvernării ţinute df' Partidul Naţional Ţărănesc au avut şi
au putut găsi de toate şi la preţuri convenabile, iar acum cele ce ar dori să cumpere
nu 5e găsesc şi chiar dacă se găsesc sunt cu preţuri fantastice.
- Susţin pe Iuliu Maniu ca fiind ardelean şi că luptă pentru cauza naţională.
- înţeleg să fie ciemocraţie pentru toată lumea, nu numai pentru cei inscri1;i in
partidele politice C'e formPaz.ă F.N.D.-ul, în sensul că dacă se distribUif' diferite
articole. să nu se focă o r!i~tribuire 1iniindu-se seama de organizaţiile politiC'e din
care fac parte.
·
·
Informaţie sigură"27.

u A.S.M.B., fond P.P.C., uosar 451/1944-1!!45, f. 47.

A.S.B., fond Iuliu Muniu, dosar 9, f. 190.
Spre exemplificare, vezi N. Penesoo, op. cit., p. 159.
"" Vezi stenograma ~edinţei, A.S.B., fond Emil Haţieganu, dosar &5, f. 11-Hi.
Vezi şi Gheorghe Onişoru, Dizidenţele partidelor politice din Ilomânia dupti 1944,
în I.I.I. Iaşi, XXX, .J993, p. 345-362.
"" La Congresul P.N.Ţ. - Constanţa, din .31 martie l!J46, 200 de bătăuşi an
năvălit in sală; „Dreptatea", ~ aprilie 1946. In ace!a.5i sens pot fi citate şi incidente IP
din 15 mai de la Ateneu, când au fost agresaţi Nicolae Rădescu şi Pantelimon Halippa de către un grup al puterii (Idem, 17 şi 18 mai 1946).
:ii Nota este semnată de comandantul Legiunii de Jandarmi Satu Mare, că
pitanul c. V. Popa; A.S.B., fond I.G ..J., dosar 70/1946, f. :n.
JJ
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Oamenii politici din opoziţie se aflau într--0 dilemă atunci când trebuiau să
atace Partidul Comunist Român, fără a supăra Uniunea Sovietică. De aceea, găsim
extrem de sugestivă precizarea pe care a făcut-o Iuliu Maniu la şedinţa Delegat.iei
Permanente a Tineretului Universitar Naţional Ţărănesc din iulle .1946. Preşedin
tele P.N.Ţ. declara cu acea ocazie: „Noi suntem împotriva ideilor comuniste şi ducem
o luptă politică categorică in contra partidelor politice româneşti care stau în serviciul tendinţelor comuniste. Suntem, însă, şi vrem să rămânem în strânsă leeătură
internaţională cu statul sovietic vecin care are întocmire internă comunistă"n:
1n preajma alegerilor, Partidul Naţional Ţărănesc condus de Iuliu Maniu
avL•a asigurate majoritatL>a sufragiilor electoratului cu prPcădere la sate. Realitatea
este surprinsă şi în darea de seamă a Inspectoratului General al Jandarmeriei asupra situaţiei politice de pe teritoriul rural, pentru intervalul 28 septembrie - 12
octombrie 1946:!l', din care spicuim câteva exemple relevante. Pe raza Inspectoratului de Jandarmi Suceava, era citat cazul învăţătorului Nichita (membru P.N.Ţ.
din comuna Deleni, judeţul Botoşani) care „are cel puţin 80 % dintre ţăranii din
acea localitate câştigaţi pentru partidul său", şi a lui Gheorghe Damian (comuna
Tudora, judeţul Botoşani). Inspectoratul de Jandarmi Timişoara informa că Partidul Naţional Ţărănesc organiza echipe pentru paza urnelor, opoziţia fiind deosebit de activă, ca de altfel pe raza tuturor Inspectoratelor.
Una din soluţiile de contracarare a abuzurilor guvernului avută în vedere de
opoziţie era şi cea a boicotării alegerilor. Problema a fost discutată de Iuliu Maniu cu Adrian Holman (reprezentantul politic al Marii Britanii) Ia 1 octombrie.
PrinciiJaleJe aspecte dezbătute sunt surprinse în nota Serviciilor secrete din 2 octombrie, 1946: .,L ora 19:,RJ. Holman a primit pe Iuliu Maniu care i-a depus un raport amă.nunţit asupra „ilega;lităţilo1· comise de guvern cu privire la pregă
tire~a alpgerilor şi care a cerut insistent intervenţia anglo-americanilor pentru amânarea sini' dic a alegerilor pentru a asigura pregătirea lor ,într-o atmosferă cu totul alta"<llJ !n cele din urmii'. s-a renunţat la ideea boicotării alegerilor.
Mai uwlt, cu ocazia conferinţei de presă din I:l noiembcie, Iuliu Maniu se
arăta extrem de optimist, apreciind că opoziţia poate conta pe cel puţin 900/o din
sufragiP 1.
Con:;tient de faptul că guvernul va utiliza toate pârghiile posibile pentru a
câştiga alegeri!~>:!. Iuliu Maniu şi partidul său au pregătit cu atenţie replici pe
mâsură. Iată, spre exemplificare, Planul de organizare al Circumscripţiei 1!l Bucureşti a P.N.Ţ. pentru alegeri:
„1. Şefii. de circumscripţie, membrii comitetelor, membrii marcanţi cunoscuţi
ca militanţi, delegaţii şi asistenţii, cu câteva zile înainte de ziua alegerilor nu vor
mai dormi la domiciliu.
2. In ziua alegerilor, mobilizate toate resursele, chiar cei fără certificat.e de
ale(!ător

vor sta

toată

ziua cât mai aproape de locul de vot.

J. Fiecare circumscripţie va avea un Cartier general, de preferinţă Ia un local
care nu va fi cunoscut pînă în acro zi. Un om ele încredere şi dc'Sioinic va primi
rapoartele care vin de la secţiile de votare.

4. Legătura între secţiile ele vot şi centrul circumscripţiei va fi ţinut prin cu-

rieri care vor

încunoştiinţa

de orice agresiune,

iregularităţi şi

abuzuri ale agen-

ţilor g~ve?rnam.entali.

l!1I

„Dreptatea", 20 iun.ie· 1946.

~· A.S.B. fond I.G.J.,
.ilJ

dosar 75f.194fi, f. 2_,16 .
Idem, forul. Iuliu Maniu, dosar 9, f. 120~121.

,.Dreptatea", 17 noiembrie 194<}.
De exemplu, mitingul P.N.Ţ; din Bucureşti, de la 17 noiembrie 1946, ultimul înaintea alegerilor, la care au participat 30.000 de participanţi (potrivit .estimărilO'r ziarului ,,,Drept<.itea~ din 19 noiembrie ·1944) a fost întrerupt de rafale de
arme automale.
:ii

~"
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5. La centrul circumscripţiei va trebui să fie telefon sau în apropierea lui şi
membrul destoinic, de preferinţă un om cunoscător al legii electorale, precum şi a
moravurilor electorale, va i~tiinţa sectorul ce se întâmplă.
6. Dacă nu este telefon sau este blocat, de circumscripţie se vor îngriji doi
biciclişti, oameni de încredere care să nu divulge nimic sau să predea docamentele
adversarului.
7. In cazul când printre membrii devotaţi ai partidului se găsesc şi medici să
fie rugaţi ca ln acea zi să fie consideraţi ca mobilizaţi în scopul de a da primul
ajutor partizanilor noştri, victime ale agresiunilor eventuale.

8. Se vor lua imediat declaraţiuni victimelor, martorilor, indicându-se numele
agresorilor, cauza şi orice 01lte împrejurări care vor fi înaintate de urgenţă la
sector ... 33
Falsul grosolan de la 19 noiembJr.ie 1946 a determinat conduce.-ea Partidului
Naţional Ţărănesc să hotăra.-;că boicotarea lucrărilor Adunării deputaţilor-34. Măsura
a f~t luată în urma deciziei regelui Mihai de a prezenta mesajul tronului in faţa
Parlamentului, la 1 <lecembrie 1946, cu toate că Iuliu Maniu ~i Dinu Brătianu îl
sfătuiseră pe Suveran să nu meargă la deschiderea corpurilor legiuitoare3.'1. Totuşi,
se mai spera în protestul americanilor care să conducă la un nou scrutin. Ideea este
confirmată şi de organele de siguranţă şi jandarmerie. In nota informativă din l l
decembrie n Serviciilor secrete se consemna că „Maniu trasează în momentul de
faţă un program pentru viitoarea campanie electorală, ce speră să fie liberă şi
când domnia sa va putea să ţină mitinguri în ţară"Jli. !n aceiaşi direcţie converg şi
informaţiile din nota nr. 1285/3 decembrie 1946 a Legiunii de Jandarmi Târnava
Mare: „Suntem informaţi că membrii marcanţi ai Partidului Naţional Ţărăne1;c
Maniu de pe teritoriul rural aa primit instrucţiuni din partea organir:aţiilor judeţene, iar acestea de la Centrul din Bucureşti„ că la o eventuală chemare în Capitală
sub protecţia comisiilor engleze şi americane, să răspundă cu toţii.
La această întrunire ce va avea loc se intenţionează să se demonstreze în
Capitală sub protecţia celor două comisii, că la deschiderea urnelor cu ocazia alegerilor au fost persecutaţi şi nu s-a dat voie delegaţilor acestui partid ca să asiste
la numărătoare ... ".Ji. Destul de repede, aceste speranţe s-au risipit.
După semnarea tratatelor de pace de la Paris, la 10 februarie 1947, guvernul
român obţinuse şi recunoaşterea internaţională. 1n noua conjunctură, lui Iuliu
Maniu, lider naţional al rezistenţei interne anticomuniste, nu-i rămânea prea
multe soluţii. Una dintre ele FJărea să fie cea a unei opoziţii armate, odată cu
răcirea relaţiilor dintre Statele Unite şi Uniunea Sovietică,. urmare a noii poziţii
adoptate de administraţia .Truman. Un prim pas a fost organizarea, in majoritatea
judeţelor, pe lângă Partidul Naţional Ţărănesc a unui Cerc militar. La 12 februarie
1947, .serviciul Politiei de pe lângă Inspectoratul de Jandarmi Galaţi informa că
„P.N.Ţ. Maniu a dat dispoziţie tuturor organizaţiilor judeţene să convoace la
sediul respectiv al partidului pe taţi militarii, membrii activ.j şi aderenţi din Io-

A.S.M.B., fond P.P.C., dosar 512/1946, f. 20.
·" Vezi „Dreptatea", 30 noiembrie, 5 şi 7 decembrie ·1946; „Adevărul", l 1 decembrie 1946, inserează declaraţiile lui Maniu acordate prese:i străine. Iuliu Maniu considera parlamentul nereprezentativ, arătând totuşi că votul a fost contra
guvernului Groza şi nu împotriva Uniunii Sovietice. Vezi şi A.S.'13., fond Iuliu
Manil!, dosar 9, f. 52.
·
"" Unii lideri P.N.Ţ., cum ar fi Nicolae Penescu, au fost extrem de critici
taţă de poziţia suveranului: „regele Mihai a citit mesajul tronului in faţa acestei
Adunări zisă naţională, care un an mai târziu a proclamat Republica Populară
Homână. Americanii nu mai aveau argumente va.lide pentru a ne apăra cauzn, din
moment ce regele a confirmat noul Parlament· şi guvernul a încetat să mai fie
provizoriu", N. Penesco, op. cit., p. 187.
Jlj A.S.B., fond Iuliu Maniu, dosar 9, f. 50.
Jt Nota
este semnată de maiorul R;iţiu Simion, comandantul Leg,iunii de
Jandarmi 1"ârnava Mare; Idem, fond I.G.J., dosar 154/1946, f. 337.
.J.J
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calitate şi judeţ, in scopul înfiinţării unui Cerc profesional militar. Aceste cercuri
profesionale militare urmează apoi să fie organizate în subunităţi denumite sectoare secţii şi grupe. !n urma investigaţiilor întreprinse, s-a constatat că orga~
nizaţÎile judeţene P.N.'f. Maniu au dat instrucţiuni de la Centru să câştige cât
mai mulţi ofiţeri şi subofiţeri din comandamente şi corpuri de trupe, pentru a fi
informaţi asupra tuturor măsurilor şi directivelor guvernului, cu scopul de a le
contracara, compromiţându-le în organizarea lor. Speculând orice nemulţumfre a
locuitorilor,, indiferent de natura sau sursa lor, membrii P.N.'f. Maniu lansează
svonuri cu caracter tendenţios iŞÎ alarmant, în scopul de a crea şi menţine o
stare de nesiguranţă în mijlocul locuitorilor în ceea ce priveşte politica şi măsu
rile luate de guvern .. .'""' Această mobilizare a oferit un bun prilej lui Teohari
Georgescu de a opera arestări masive pentru membrii naţiona~-ţărăn'işti în special, a opoziţiei, în general. O notă a Serviciilor secrete din :19 martie 1947, bazilndu-se pe surse din jurul lui Ion Mihalache, dezvăluia că Iuliu Maniu a prezentat regelui situaţia din ţară pe parcursul ultimei audienţeJ9. Suveranul s-a arătat
,,Indignat''; însă şi el era la fel de neputincios în a mai schimba ceva ln ţară,
la fel ca şi Iuliu Maniu. De altfel, situaţia Partidului Naţional Ţărănesc, ca şi
a regelui, de toleraţi în cadrul unui regim de aşa-zisă „democraţie populară" a
luat sfârşit chiar în 1947.

In vara lui 194 7, Iuliu Maniu se gândea tot mai mult la organizarea
unui guvern 1n exil. In acest sens, el dorea ca un grup în frunte oo Ion
Mihalache să se alăture oamenilor politici care aleseseră deja exilul
(generalul Nicolae Rădesou, Grigore Gafencu, Grig·ore Nioolescu-Buzeşti, Alexandru Cretzearm etc.) pentru a pune bazele unrui cabinet care
să fie recunoscut de puterile oocidentale. Venind în întâmpinarea acestor dortlnţe, serviciile secrete au întins o cursă în care conducerea man:istă a că:rut. S-a ajuns la episodul Tămădău din 14 iulie 1947 40 . Atunci,
Ion Mihalache (vicepreşedinte),· Nicolae Penesou (secretar general), Ilie
Lazăr şi Nkolae Carandino (directorul „Dreptăţii"), împreună ou alte
zeC"e per3-0ane au fost prinşi în .fbgrant în timp ce. în.oercau să decoleze
de pe aeroportul de la Tămădău.
Consecinţele :s-au ertins asupra întregului partid. La 29 iulie, în şe
dinţa guvernului41, ministrul de interne Teohari Georgescu a prezentat
Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 1027 prlvind dizolvarea Partidului
Naţional Ţărănesc Maniu42. Jurnal aprobat în unanimitate. Interesantă
•n Idem, dosar 11/1947, f. 12. La 18 februarie l!J.17 o notă a servicilar secrete
atenţiona că Maniu este în aşteptarea unor ştiri din Occl,dent care urmau să
influenţeze viitoarea acţiune a partidului său. (Idem. fond Iuliu Maniu, dosar 9,

f. 33). ln acelaşi sens poate fi citată şi telegrama lui Burton Berry către secretarul

de stat Dean Acheson, din 13 martie, prin care informat că Maniu i-a spus că el
şi regele sunt gata să-l răstoarne pe Groza, aşteptând doar semnalul din partea
\'estului (N. Baciu, op. cit., p. 216-217). Din nefericire, răspunsul lui Acheson,
deşi reaffrma dezaprobarea faţă de procedeele folosite de guvernul român, reamintea că „guvernul Statelor Unite nu poate sprijini sau preconiza răsturnarea
violentă a guvernului (român) cu posibilele consecinţe grave pentru poporul romfm" (lbidem, p. 218).
~:i A.S.B. fond Iuliu Maniu, dosar 9, f. 19.
'III Vezi
reacţia presei, ,,Frontul Plugarilor", .19 iulie 1917, :ti Comunicatul
Ministerului de Interne, „Liberalul", ·17 iulie 1947.
~1 Vezi stenograma, A.S.B., fcnd P.C.M.S., d~sa:- 7 /1947, f. 108-1i13.
'>:! Irlcm, fond M.l.D.AS., dos;:ir 56/1947; Jurnalul este publicat în „Monitorul
Oficial", par:ea I, nr. 172, 30 iulie 1947, p. 6702.
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este remarca ministru.lui social-democrat Lotar Rădăccanu care ;1 tinut
s;.1 amintească: ,,Să-mi daţi voie să adaug că, după impresia mea, am' putea spune că suntem în întârziere cu această măsură. Când am fost în
C"'ehoslovacia am constatat că aeolo nu exL5tă dec~1t Partidul Comunist,
Partidul Social Democrat şi Partidul Socialist Popular. ln afară de
ace5tea, nici o altă formaţiune politică nu mai eJcistă. Deci, partidele
vechi care nu s-au încadrat in regimul democratic nu mai există. In
Ungaria la fel, există numai Partidul Comunist şi Partidul Soda~ Democrat, Partidul Micilor Agrarieni fiind pe cale de dizolvare. Noi am
făicu.t un exces de zel :şi sunt bucuros că astăzi am făcut un pas mai
departe în această direcţie." JurnaLul Consiliului de Miniştri nr. 1027
a fost însoţit de un ordin suplimentar al Ministerului de Interne, în 12
puncte, privind m{l15Urile concrete ce trebuiau luate în vederea dizolvării
Bartid'llilui Naţional Ţărănes.c43 . De asemen.ea, pric. telegrama cifrată
nr. f61.812/2 alllgU.St 1!)47, semnată de :şeful Serviciului Informativ al
Annatei, locoternt icolone1ul Gheorghe Evulesru, l.'el-e opt Centre Militare Teritlori<i!le erau rugat.e 1sci ţină Centrul la curent cu continuarea
arestărilor membrilor Cercurilor Profesionale Militare P.N.Ţ., cu raportarea telegrafică imediată a numelui celor arestaţi 44 • Presa anunţa, la
rândul ei, {'ă au fost emise mandate de arestare pentru Iuliu Maniu, Ion
Mihalache, Nicolae Pene:c;cu, Ilie Lazăr, Nicolae Carandino, Aurel Leucuţia, Corneliu Coposu, Ghiţă Popp şi alţi membri marcanţi ai Partidului
Naţional Ţărănesc 45 • Incercările din primele zile .de după Tămădău ale
unor organizaţii j<udeţene de a re-acţiona4<1 sau -chiar participarea a 16
delegaţi naţional-ţărăneşti la lucrările Adunării deputaţilor din 30 iulie
HJ4741 nu mai puteau schimba nimic.
Reacţia în teritoriu a fost destul de diversă. ln general, populaţia
a primit vestea arestării lui' Maniu :şi a celorlalţi lideri P.N.Ţ. cu trist;eţe sau resemnaTe, considerând-o un semn rău prevestitor. Astfel, în
raportul informativ pe iuna iulie 1947 a Inspectoratului General Administrativ Oradea se suib11inia că ştirea a fost primită „de o parte din
opinia publică românească cu profundă îngrijorare şi spaimă, toţi membrii având f.rică că vor fi intemraţi :în lagăr. Unii susţin cu mâhnir""i::
eă s-a desfiinţat Partidul Românilor şi că se va dezlănţui o teroare ge"'' Arh. Stal. Iaşi (A.S.l.), fond lnspectoratul General Admini~trativ Iaşi,
dosa·r 3/HJ47, f. 9-10.
•• A.S.B., fond r.G.J., dosar 106/Hl45, t. 17.7.
"'' ,,L.iberalul", 13 august 1946.
1u De exemplu, iată nota informativă a Legiunii de .Jandarmi Cluj:
.,Suntem informati că organizaţia judeteană a J>.N.Ţ. Maniu din oraşul Cluj recent
a dat dispoziţie conducătorilor de plasă, de a pune in vedere membrilor săi de
partid de a se înscrie urgent în diferite pactide din Blocul Partidelor Democratice
in special în organizaţia Frontul Plugarilor. Acea.sta in vederea măsurilor ce
urmează a se lua contra partidului în urma inteAţiunii ele a pără!>i ţara fruntaşii
P.N.Ţ., bănuind că partidul va fi dizolvat, i'ar conducătorii !'ii membrii ·lui, arestaţi
şi internaţi în lagăr ... " A.S.B., fond I.G.J., dosar 39/1947, f. 276,
41 „Liberalul", I august 1947.
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nerală impo.triva tuturor membrilor fostJul.ui Partid. 1140
arestărilor, percheziţiile, ridicarea archivelor au generat

De asemenea,
o stare de ne!linişte4!1. Prefectura Vlaş-ca sublilnia, în raportul de activitaite pe luna
august, că „ma}oritatea populaţiei i.s.e arată liniştită şi îşi vede de treabă
fără a comenta ceva în legătură cu aeest eveniment. Nu acelaşi lucru
se întâmplă şi în rândurile C.."elor care au fă·cut parte din acest partid.
Unii din aceştia caută pe aiceastă caLe a se înscrie în rândurile partidelor
din Bloc şi chiar caută să desmintă că aiu făcut parte din .P.N.Ţ. Maniu.
O parte din şefri acesibui partid sunt dispăruţi de la domiciliu, temându-se să nu fie arestaţi şi internaţi" 50 • La fel, nota informativă nr.
148/30 aug'llSf 1947 a Inspectora.tJului de jandarmi Bucureşti releva că
„măsura de dizolvare a P.N.Ţ. Maniu a pus pe gânduri aproape pe toţi
adversarii regimului în aşa fel încât majoritatea se a:bţin de la orice
discuţiune politică. Cei mai îndrăzneţi din ei s-au mărginit la comentarea evenimentelor politice, manifestându-şi credinţa oă „si!tuaţia se
va schimba", lăsând a s•e înţelege că această schimbare este în funcţie
de evenimente politice internaţionale" 5 1.
Ultimul act Sl-a coI1S11..1IT1at în ţară, într-un mom(mt în care evoluţii
similare puteau fi observarte în jurul României, în relelaltJe state de
„democraţie populară"5 2 • Proeresul conducerii naţional-ţărăniste, jru~at
de celebrul colonel-magistrat Alexandru Petrescu, nu putea aduce nimic
senzaţional. Actul de a{lll.Zare 53 a fost găsit justificat de către Curte astfel
oă Iuliu Maniu a fost găsit vinova:t. Remarcăm ţinuta demnă din .timpul
procesului venerabilulUJi om politic, care a roowmsout chiar că „ideea
de ra pleca Mihalache i?i câţiva prieteni in străinătate era mai veche şi
într-un moment dat mă hotărâsem să plec şi eu dacă Mihalache nu
admitea să plece cl"54.
In fapt, „vinovăţia" lui Iuliu Maniu purta un nume: opoziţia faţă de
metodele şi procedeele totaliitare, faţă de comuni·smul iimportat din Ră
sărit.

GHEORGHE

ONIŞORU

"" A.S.B., fond Mini.sterul de Interne,
Direcţia
Administraţiei
de Stat
(M.1.D.A.S)., dosar 38/1947, f. 99.
~ Vezi, de exemplu, raportul prefecturii Caraş pe luna iulie !947, Arh. Stat.
Timişoara (A.S.T.), fond Inspectoratul General Administrativ Timiş Tarontal, dosar 34/1947, f. 118.
.
ai A ..S.B.,
fond Jnspeotoratul GeReral Administrativ B11cureşti, dosar 245,
f. 189. Exemplele de acest tip pot continua. ln raportul informativ al prefecturii
Alba se arăta: ,,Arestarea şi interl'l.area capilor P.N.Ţ. Maniu, a făcut ca să dispară divergenţele îctre cetăţeni, observându-ae aderarea în masă a lor la P.C.R. „,
Idem, fond M.I.D.A.S., dosar 26/1947, f. 13.
•1 A.S.B., iond 1.G.J., dosar 66~1947, f. 318.
~i La 23 septembrie 1947, 1n BulgaFla. Nikola Petkov era executat.
51 Vezi, pe larg, Actul de acuzare in procesul conducătorflor fostv.lui P.1f.f.,
Bucureşti, 1947.
» ,,,Frontul Plugarilor•, 4 noiembrie 1!147.
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IULIU MANIU AND THE ,.POPULAR DEMOCRATY"
(Summary)

The author presents the political actions and reactions of Iuliu Maniu, the
the and of the 1947, his position concerning the Moscow armistice (signed betleader of the National Pessants' Party, in the period between August 23, '1944 ween Romanis and Soviet Union in the name of the Allies) his attitude towards
the Communist Party and the government led by dr. Petru Groza.
ln this con.text the a.uthor examines the parliamentary elections from November 1946, rea!l.atlons with King Michael I and the representatives
of
Great Britain, Frarnrce and Unites States in Bucharest, the arrest, trial and
imprisioning of the leaders of the National Pessants' Party and the prohibition
of this party.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

CARTE VECHE,
ISTORIA CULTURII,
PERSONALITĂTI
,

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

CAZANIA LUI VARLAAM lN SALAJ - EXEMPLARUL NECUNOSCUT
DE LA GIURTELEC

lncă în primii ani de la apariţia ei (1643), Cazania lui Varlaam pă
trunde şi pe teritoriul de astăzi al jrude~ului Sălaj. Astfel, exernpiarul de
la Baica, cumpărat la 1648°, ost.e considerat ca filind între primele IO
ajunse în Transilvania. Drept mărturie acestui fapt stau cel puţin cele
8 exemplare ale Cazaniei (de la Bârsău Mare, Brâglez, Doba Mică, Fize~.
Poarta . Sălajului, Poiana Blenchii, Someş-Guruslim şi Ulciug) păstrate
până ast.ăzi aici şi depozitate acum in cele două Centre de concentrare
a CVR din judeţ, precum şi al.te 4 (de la Baica2, Cizer3, Gârbou4, Ileanda
şi Măerli.şte~) ajunse in vremea din urmii prin diferi•te colecţij din ţară
(exemplarul de la Ileanda aflându-se, după cum s-a văzut, chiar aioc:·i, la
Tg. Mureş, în colecţiile Bi1bliotecii Judeţene6 ).
Remarcăm faptul că mai mult de o keime din acestea ajung în localităţile sălăjene până la anul 1700.
Prezenţa Cazaniei în bise.ricile Sălajului mai este ron:firmat~1 de
două atestări şi ('.âteva consemnări de cirrulaţie7.
Sunt cunoscute, de asemenea, trei mam.1.8{!rise realizate după aceasta.
şi anume: manuscrisul de la Şamşud, copiat de că-tre diacul Tănăsie la
1695 (ms. 228, Biblioteca Mitropo1iei Ardealului Sibiu), manuscris.ul de
la Vakăul de Sus, de o deosebită valoare artistică, copiat de popa Vasile Moldovanul, dascălul, dar cu desenele lui Ioan Lengher, la 1731-1732 (Centrul de concentrare a CVR Şimleu-Silvaniei, inv. nr. 8) şi
ce] presupus a fi al popii Semu (ms. 4046, Biblioteca Centr<ilă Universitar-ci „Luci-an Blaga" Cluj-Napoca) provenit tot din părţile SMajului_

1 La doar trei ani dupîl construirea bisericii., de lemn din sat. V. I. Godea
Ioana Cristache-Panait, Monumente istorice bisericeşti din Eparhia Oradiei.
J•aeţele Bihor, Sălaj şi Satu-Mare. Bise1·icile de lemn, Oradea, 1978, µ. 240.
l Fondul de carte veche al Bibliotecii
Centrale Universitare din Timişoar<f.
inv. nr. 107.
j
Biblioteca Institutului de Lin~istică din Cluj-Napoca, cota V 252.
4
Fondul de carte veche românească de pe lângă Arhiepiscopia Ortodoxă
Română a Clujului, Vadului şi Feleacului, Cluj-Napoca, inv. nr. 63.
" Fandul de carte veche românească al Bibliotecii Episcopiei Ortodoxe Homâne a Oradiei, inv. nr. 730.
h Fondul de carte veche, inv. nr. 447.249. V. nota 13.
' Este vorba de exemplarul de la Lemniu menţionat (aa incomplet şi fării
de însemnări) de către F1. Mureşan şi de cel de la Bocşa, amintit <lP ~t. Popa
- ambele atestate la 1944. Probabil că exemplarul de la Lemniu s-a prăpădit
împreună cu alte cărţi vechi româneşti, în parte recuperate, odată cu strămutarea
bisericii de lemn din sat. Cât priveşte consemnările de circulaţie - a altor exemplare deGât cele existente sau atestate in Sălaj - sunt pomenite localităţile Pusta
Răstolţului şi Sutoru (exemplarul de la Negreni C)uj) şi Benesat (exempli1rul
de la Voivozi - Bihor). In aceeaşi situaţie se află exemplarul de la Ciubanca
Cluj, care, cel puţin intre anii 1699-1802, s..ia aflat în parohia Dragului.

şi

30 -

Acta Mnei Porolisoenll1, v..i. XX, l99tl
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sunt exemplarele din. Sălaj ale Cărţii româneşti de învă
nu conţină măcar o însemnare privitoare fie la circulaţia,
fie la preţuirea tipăriturii sau la altele asemenea. Dar, între aceste aproape
50 de însemnări, există câteva care se disting printr-o deosebită valoare
istorico-culturală. Astfel, într-o însemnare de la 1648, lăsată pe exemptarul de la Baka, luminatul protopop Ion.aş numea Cazania lui Varlaam
drept „învăţătură tuburor creştinilor şi lumină a toate {'ărţile" 8 , iar din
însemnarea de pe exemplarul de la Fizeş-La2Jllri, datată 1654, aflăm că:
„Această sfântă Evanghelie au cumpărat Mihăilă Sepotenul ce au fost
comils mare la Vasile-Vodă şi a dat RE! dânsa 4 unghi ... ". 9 De asemenea, o consemnare istorică valoroasă se află pe exemplal"'Ul de la Somcş
Guruslău
(f. 115): „Să (să) ştie de când au scos Ţara de Jos pre Duca
Voevod din Tară ş(i) - au mers boieri{i) la Udr~(a), toţi boierii Ţării.
SA să .ştie. V(ă)l(ea)t 7181 /=1673/, luna ian(uarie), 2 zile."IO
Revenind la cartea imprimată, în continuare semnalăm existenţa
unui exemplar necunoscut autorilor de monografii consacrate „Cărţii
rmnâneşti de învăţăturăll; este vorba de exemplarul incomplet de la
Giurtelec (inv. nr. 253, Ccntml de concentrare a CVR Şimleu-Silvaniei).
Precizăm că nu s-a păstrat foaia de titlu, iar din blocul cărţii n-au mai
răma-; decât 142 de file, respectiv f.: 49-84, 87-130, 133--156, 169192, 200-212 .şi 230, din prima parte a Cazaniei. Câteva din file sunt
îritr--0 fază avansată de degradare.
Comparând paginile exemplarului de la Giiurtelec cu ale ~elui de la
Doba Mică (~xemplar de tip B ca imprimare, sfr1gurul de acest fel rămas
în judeţ) s-a constatat identitatea aicestora.
Dintr-o însemnare de seool XVIII, nedatată, făcută pe f. 176v-192,
<l flăm că: „ ... acea.stă carte au cumpărat Oance Floroia (sic) :şi o au
dat în mâna lui Giurgiu din Giurtelec până ca custa popa Giurgiu
şi de or trăi f.idori(i) lui poapa Giurgiu să fie tot la ei, şi are Oance
Flore un prunc de- (1) chiamă GăVIilă şi de va Invăţa carte să fie popă,
să fie a lui carte(a) ... ".

ţ;dură

care

să

0
Redăm tnsemnarea in extenSC1: f. 210-218: „ ... pomeneşte, Doamne, ...
Duma Ştefan .. „ împreună cu Gavril şi Matei şi Anis.le şi Mihai. Pomeneşte,
Doamne, (pe) robul tău fn bună împărăţia cerului, anume Onaş Toader şi cu soaţa
sa Iştu Ana şi cu părintii şi împreună a(u) luat această carte, ce se cheamă
învăţătură tuturor creştiRilor şi luminA a toate cărţile, şi au luat-o în treisprezece florinţi şi s-au dat munca lor ca să le ierte Hs. păcatele lor cu a femeii
împreună şi cu a tot rodul lor Jmpreună ca să le fie lumină nesăvârşiită tn veci,
şi dată pomană în biserica din Baica, Ia hramul Arhanghel(ilor) Mihail şi Gavril
şi dată la svorita bi.serică cu blăstăm ca să nu poată nime(ni) nici (a) a vinde, nici
:r.ălog să nu (o) poată băga, ~ar cine ar vroo să o vânclă sau să o furs de la
biserică, acela să fie blestemat de 318 de sfinţi ca să i se risipească (maţele) ca
(lui) Arie_ Iar cine şi-a dat munca cea dreaptă Hs. să le dăruiască odihnă cu
sufletelor sale în veci de veci cu adevăr. Luna avgust, 23 zile, leat 1648 Pi(sal) protopop Ionaş din Baica, în zilele lui Racoţi Gheorghe".
9 V. A. Cânda, în Acta MP, VI, 1982, p. 357-358.
J•i Fondul de carte veche românească Zalău, inv. nr. '1055
11 Adică:_ FI. Mureşan, Caza_nia lui Varlaam 1643-1943. Prezentare [n tmaai1:1.i, C!UJ', 11944; At. Popa. Cazanla lttl Varlaam 1643. Prezentare rrraftcă, Timişoara, 1944; Fl. Dudaş, Cazania lut Varlaam. in vestul Transilvaniei, Timişoara, 1979
şi Idem, Cazania lai Vartaam in Transilvania, Cluj-Napoca, ·1983.
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Se pare

că, după cumpărarea

ei din

Luncşoara-BihorI 2 ,

cartea n-a

părăsit decât recent localitatea.
Prezenţei numeroase a Cazaniei lui Varlaam în satele din ţinutol
Sălajului i se adaugă acum un nou exemplar, cel de la Giurtelec. De
fapt, o mărturie în plus des,pre felul în care netăgăduita „lucrare", întru
afirmarea unităţii 0U.ltural-spiTituale şi de neam, a Cărţii ronuîneşti de

învăţătură

s-a

făcut şi

aici profund

rcsimţitc"i.13

IOAN OIWS

L'IIOMELTE DE V AULAAM EN SALAJ JNCONNU DE GIUUTELEC

L'~:XEMPLAR

(Resume)
L'auteur offre tout d'abord quelques d~1tes conccrnant la circnlation de ce
l'ancien livre roumain en Sălaj, puis ii pre~ente un exemplar (celui de Giurtelec)>
inconnu aux auteurs des monographies consacrees li l'Homelic de Varlaam ·(OU:
„Cartea ramânească de învăţătură", Iaşi, 1643).

L! Insemnarea îneepe cu cuvintele: „Trecut să :fie că ... " (f. lî6v), urmând
apoi citatul deja dat şi continuat astfel: (r. 1184-192): „ ... a lui Oance
Flore pruncu! Gavril şi să !Să ştie şi aceasta de cine au cumpăratu
carte(a) că o au cumpărat d(in) ... poapa Gavril{ă) din şi ... ginerile Biceştiior din
Luncoşoar(H) şi aceai(tă) carte să nu să vândă în banii şi cine o a răvinde să fie
procletu şi. .. ".
!J Comunic<ire susţinută ln cadrul Simpozionului naţional „Cazania lui Varlaam - trei veacuri şi jumăt.nte de dăinuire în spiritualitatea românească", Târgu
Mureş, 6-8 mai 1993.
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INSEMNE CUL'i'URAL-LITERARE TRANSILVANENE:
MANUSCRISE AFLATE IN BIBLIOTECA ASTRA

lnfăptuirile sufleteşti sunt parcă mai durabile, mai în profitul celor
din preajmă. Redimensionarea realităţii în Slllfletul creatorului şi apoi
transpunerea ei în scris oferă cu precădere lectorilor de mai târziu o
plă:cută cunoaştere ori redescoperire a acelor vremuri, percepute ca
proiecţie subiectivă. Titlul de nobleţe al depozitului unei btblioteci es-te,
n-edem, colecţia de manuscrise. Permanenta preocupare de a îmbogăţi
acest compartiment în Bib1ioteca ASTRA a fost rnaroată în l!J07 de
donaţia Aureliei Vulcan, după mowtea soţului ei, redactorul „Famil iei". Acceptând că aceasta, alături de „Transilvania", şi „Luceafărul", a
guvernat avuţia cultural-literară transilvăneană aproape o jumătate de
vea:c, manuscrisele provenite din redacţia ei sunt argumente probatorii.
fn·tre acestea îi regăsim pe Ranta~Buticescu Vasil-e şi Chitul Tit.
Născut în 1841, la Mierţa, pe Valea Alma.şului, Vasile, fiul primarului
poredit Butica, va deveni cel mai cunoscut şi citit povestitor al ultimului
sfert de veac din .Transilvania şi unul dintre cei mai fideli colaboratori
i1i „Familiei". Cognomenul Ranta-Buticescu esta semnătură încă de la
debutuJ. în „Aurora română"l cu poemul Visul lui Michaiu Bravulu.
ApetiJtiul pentru. istorie şi vitejia de a î111cerca versificaţia tS1UI1t tipice
vremii· sale, el rodind îmbelşugat ca povestitor. Prorodia torturată a
versurilor sale, mohorâtele imagini iizbucnite din voitJUl paralelism cu
V. Alecsandri ori D. Bolintineanu îi reduc şansele de a rămâne pentru
.iJstoria literaturii române altceva decât un experiment care, desigur, nu
trebui~ ignorat. Notabil rămâne :intereS'Ul pentru folclor, dovedit în
numeroase prelucrări de doine. Incă înainte de a sfârşi perioada studiilor
dujene, în 1866 atrage atenţia prin nuvela „GeRiul kli Ştefan cel Mare"
-- publicată şi premiaită de „Familia", revista care-i va fi gazdă iscusită şi stimulatoare până la sfârşi\t, 'Chiar după apariţia celor două volume:
în 1881 „Poezii", „Novele" în 1902. Deşi scrisul lui e risipit în numeroa:se publicaţii ale vremii (dacă ar fi să amintim doar almanahul oră
dean „Fenice" (1867) „Amicul familiei" (1878-1886) „Minerva" (1893)
„Lumea literară" (1893) ,·,Rândunica" (1894-95) revista orădeană va detfne supremaţia statorniciei oferindu-i timp de trei decenii paginile sale,
substanţiale premii un condei de aur după opinia lui L. Predescu2
şi N.DrăganuJ ori statutul de judecător al linerilor participanţi la
concursuri. Referitor 1a natura sentimentelor ce-l animau privitor 1a
revista ce urma să scoată numărul f~tiv, ~risoarea4 datată Cluj, 6 Maiu,
1904, dimensionată 230 X 140 mm, 2 f. manuscris autograf în cerneală

„Aurora romAnă", Pesta, II, 1864, ni". H--'12
L. Predescu, Enciclopedia ,,Cugetarea", Bucureşti, 1940, p. 7115
" „Dacoromanla", Cluj, II, ·1922, p. 892-893
~ Scrisoare adresată lul I. Vulcan· iD B.A.C., XIV /26 (Biblioteca Astra).
1
~
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neagră, stă mărturie: „Stimată redacţi.iune! Dl redactor Vulcan nu va
fi sosit a{.-asă, dar dânsul scie că eu cam C'll „Familia'"' m-am pomenit
şi tot cu ea am devenit bătrân. Deci s-ar cuveni ca în numărul iubiliar
să scriu ceva şi eu. Voiam să rămân la tagma mea şi voiam ca să scriu
o novelă, dar di.ceţi că vă trebuiesc scrieri mai scurte, şi aflu şi eu m
intrun numer festivu llllde scriu mulţi nu încape o novelă. Deci, ca sJ
nu rămân din „Familia" - am onoare a vă trimite aici - o gândire a
mea: „Familia şi femeia" rugânduvă a o aranja între celelalte lucruri ce
veţi lua in numerul festiv. Cu distinsă stimă şi românească salutare V. R.
Buticesoo"Al. Cugetarea în forma ei originală exist.ă în colecţiHe no-astre
şi va fi reprodusă în FAMILIA, 40, nr. 21-22, 1904, p. 262. Faptul că
Iosif Vulcan a păstrat telegrama de felicitare primită din partea lui Buticescu e semn că aprecia gestul dar şi pe expeditor. Formul:arul imprimat5
a fost completat de funcţionarul poştal cu creionul: „Famhliei şi redactorului ei în servidul culturei spre binele neamului românesc la mulţi ani.
Buti Cescu." In C.XLHI/7 se afla man'llSerisul nuvelei „Frunze de pelinA2, nedatat, 8 f. manuscrh<; autograf cu cerneală neagră, dimensiuni
:340 X 205 mm, publicat în nr. 39, 1900, p. 457-458.
Evident, partitura prozei lui Ranta - Buticescu suferă influenţa ,lui
I. Slavici. Scrierile în proză cu subiecte istorice ori legendare sunt marcate de interpretări morali'zatoare ori se dovedesc a fi simple evoci-irj.
Personajele alese din lumea „intclighentiei ardelene" ori inspirate din
viaţa ţărănească sunt contaminate de obs~sia mundi şi a răsplatei sau se
lasi:i. sfâşiate de incertitudinea ex1stenţei unei conduite etnice. Limba, dan'i
ignorăm excesele latinizan~. reproduce vorbe de duh, proverbe, zff'<1tori, provincialisme ce îi conferă coloratură specifică eralităţii şi facilftează lectura, reprezentând un stop-cadru în evoluţa limbii noastre literare.. Fără Să fie un scriitor de forţă, Vasile Ranta Buticescu contribuie la
formarea gu~iului pentru citit, dovedindu-se un sub-til şi îngăduitor obser-vator a\ personajelor sale.
Apreciat ca unul din iniţiatorii romanului istoric_.ti Tit Chitul - despre care N. Iorga spunea că ,, ... avea puterea de a descrie şi un neti:1gt1duit talent de a istorisi. Cred că, prin alegeri şi îndreptări, ceea ce a n1:mas pe urma lui ar pute.a fi apropiat de public măcar acum, după moar,;:tea lui, într-o ediţie mai omeneast.'ă"î.
·
Ineditul numelui ori poate faptul că în genere e un scriitor aproap~
uitat au condus La înceI'ICarea de a descifra obârşia familiei răsfoind lucrări ştiinţitfice în domehi1u. In Dicţionar. al. numelor de familie romci:neşti, Bucureşti, 1983, p. 119, L Iordan ofera forma nearticulată d~ origine bulgare cu explicaţia-balena; Chittil apare eioar ea nume topic.
Uicţionarul enciclopedic ilustrat „Cartea Româ1U!ască" (p. I, Bucureşt~.
1926-1931, p. 261) al lui I. Aurel Candrea explica forma articulată a sub:stantivului comun prin: constelaţia Balenei, termenul având origine greacă.
In DEX, Bucureşti, 1975, p. 148 găsim la cea de-a treia explicaţie: forma:
chit-chiţi s.m. (zool., inv.) Balena din sL kitu. Lazăr Ş[iineanu în al s;:iu

o Telegrama adresată lui I. Vulcan in B.A.C., XV /33
b „Societatea de mâine", III, 1926. p. 65~57; Ciura Al.
·
1 N. Iorga,· Oameni cari au fost, II, Bucureşti, 1935, p. 15 ·
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universai ai l:imbei române, Craiova, 1922, p. 126 S'USţine originea greacă şi face trimitere la regăsirea lui în Scriptura. Cornel Diaconovich (în Encidopedia Română pubiicată din însărcinarea şi sub auspiciile „Astrei", tom. I, Sibiu, 1898, p. 78',7, 813) oferă ambele explicaţii:
balena şi con:stelaţie. Şi pentru că problema originii acestei familii mai
po3te fi privită şi dintr-'lln alt punct de vedere, merită să ne oprim asupra unui alt amănunt, acela al studiilor; potrivit opiniilor prof. St. Lupu8
/care îşi sprijină afinnaţiile pe informaţii primite de 11a .fratele scriitoru.lui/ copilul Tit a urmat primele clase la „Armeni în Gherla/ iar mama
crn născută Cheresteşiu/. Se ştie că armenii alungaţi de turci pătnmd în
Tranşilvania prin Moldova, ioar Principele Apafi, la 1671, le înlesneşte aşe
zarea la Gherla şi -Dumbrăveni, oferindu-le însemnate privilegii. De pre:>upus că între alte zidiri, aceştia şi-au întemei'at şi o şcoală al cărei prestigiu a reverberat peste secole; să fie oare singurul motiv al opţiunii?
Uşurinţ;a în învăţarea limbilor străine, pasiunea pentru istorie, medicina şi mai apoi pentru scris alcătuiesc refugiul tânărului care la numai
22 de ani e condamnat la nemlşcare. focă de la primul roman istoric „O
fată de taraibostlos", Gherla, 1901 şi până la schiţele şi povestirile mai mă
runte, Tit Chitul dovedeşte calităţi de povestitor preocupa,t de grija detaiiului şi de redarea atmosferei de epocă. Da~ă putem îngădui omului care
n-a cunoscut adevărata viaţă, clişeele intrigii sentimentale 01i retorismul supărător al dialogului, vom rem&ca mai ales in scrierile de mici
proporţii o anume cursivitate a naraţiunii şi chiar o vervă a imaginaţiei.. Războaiele romanHor cu dacii şi colonizarea Dadei este tematica celei
dintâi scrieri de proporţii în proză şi singura publicată în volum: gloriei de
a fi prezentată Academiei Române şi propusă pentru premiul Năsturel
1 se mai adaugă şi favorabila cronică a lui I. Vulcan în „Familia" 1903
şi mai târziu a profesorului St. Lupu în „Săptămâna", Bistriţa, 1928.
Manuscrisul autograf al romanului CATASROFA DACIEI, nedatat, de
340 X 210 mm, conţine 248 p. redactate cu cemeală neagră; va fi publicat în 1903 în „Familia" încef>ând cu nr. 30, iar la noi el poate fi cercetat
integra19 .
Celălalt roman istoric, tot în manuscr1s1°, „Steaua Dunării", ·are dimensiuni mai puţin obişnuite: 210 X 170 mm şi numără 154 f. tot în
cerneală neaggră. Pagina de gardă conţine. titlul şi explicaţia la titlu, iar
pe prima pagină, în vecinătatea titlului primul capitol, o notiţă în crei!on - repetă titlul, subtitlul şi autorul - pare a fi a redoctorului care-l planificase ia publicat. Trimisă din Cheţiu cu doar câteva luni înainte de prea prabnicul său sfârşit, scrisoarea ce însoţeşte manuscrisul trimis spre publicare e mai puţin cunoscută. Datată 23 feb. 1905, de 170 X
100 mm şi conţinând 2j. manuscris autograf în cerneala neagră, epistola A 3 trădează mulţimea alterată de regretul de.a nu putea publica în volum: „Pra sie dle redactor! Conform preţuitei Dvoastre scrisori din 16/I
am onoare a ·trimite aid 1 alăturat manuscri·sul rom~nului promis. Dacă
oonteţi de părere că nu s'ar rentoarce spesele retipărlrei sunt mulţumit
„Săptămâna", Bistriţa:, I, 1928, nr. 1, p. 1, St. Lupu
mss „Catastrofa Daciei" in B.A.C. XLIII/I
iu ms!!. „Steaua Dunării" in B.A.C., XLII/33

u

~
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îl veţi publica şi numai în „Familia", deşi aş fi dorit sii văd tipărittt
acest op şi în br~ură, căci am avut intenţiune a-mi încerc:a norocul prezentând-o la premiul Adamachi escris de Academia Ro.mână. Dvoc1istre
cunoaşteţi mai bine decât mine relaţiunile literari, de aceea vă rog dispune-ţi după plac de acest manllS'C'ris. Cu deosebită stimă Tit Chitul Ketcly
23 febr. 1905".
Aura de inedit a marnuscrisului „Efect sigur", „povestire origina.lu"
aşa cum autorul însuşi o numeşte, este datorată tot lui Iosif Vulean care
notează au creionul pe prima pagină: „nu-i de publicat". Nefiind datat,
cele 9f. ale manuscrisului de 340 X 210 mm, redactat tot în ('ernt."-1la
neagră reprezintă o pie&1 de interes în colecţiile noastre, dar eare nu
poate ,fi cu uşurinţă aşezată pe scara cronologică a creaţiei lui Tit Chitul:
Select.'lnd câteva fragmente din această S<,TÎere ar putea apare un interesant profil al autorului prea puţin cunoscut: „Afaceri oficiale mă eonstr<lnseră să-mi întrerup odichna care de când se începură vacanţele L1
gimnaziul unde aveam postul unui profesor, pe zi ce mergea trecea treptat în lenevie tot mai mare. <Jdihna recrează trupul istovit de muncă con.,.
tinuă; dacă însă timpul de recreare durează prea mult, omul, ieşit din
ogaşul afacerilor zilnice începe a simţi lipsa ocupaţiunei îndatinate şi şar
pele urâtului încolăcindu-se cu putere cresc;'ândă pe spiritul amorţit şi
devenit somnolent, acesta în sf<îrşit e silit să recunoască că viaţa cu mult
e mai plăcută în lucrare sârguincioasă decât în lenevie molatic<i ... Ce
sciinţa sublimă e filosofia?! ... Ea ne oferă pentru toate ruferinţele şi
posiţiile neplăcute leac sigur. Nu lipsesce altceva, decât să credem în dogmele ei, ca să suportăm in linisce chiar şi chinurile morţii. Şi. care era
dogma filosofică ce mă consola ... Ceva de tot simplu şi adevărat . . . n 1t
simţi

fericire,

căreia să

nu-i

premeargă suferinţa, pentru-că suferinţa

e

o parte întregitoare a fericirei. ... „Tînărul rondamnat la infirmitate motorie visează C'ă este invitat şi partiicipă la o agapă: „ ... Cunoscem eu prea
bine natura acestor conveniri, scriam ca acelea în ainte de mezul nopţii
nu să sfcî~c. . . In presimţirea mea nu mă înşelai. Serbarea sublim.<1,
... fu o ronvenire de oameni tineri, unde cu lichidele spirtoase nu s.1 făcu
ceva economia raţională. După mezul nopţii, c-Jnd părăsirăm ospătăria,
toţi participanţii la această convenire frăţească să aflau în dispoziţia sufletească a bătrânului Noe, după ce i sa adus deoja ocaziune de a cunoaşte
puterea vinului." Dacă în „Efect sigur" profesorul Liviu Marcan este o
posibilă proiecţie a personalităţii autorului, în cel de-al doilea manuscris
inedit „Argumentarea nereuşită" se sugerează încă din titlu că vom cunoaşte o întâmplare din lumea: juriştilor şi un transfer de personalitate,
avocatul Brazovan: „ ... Cufundat în studierea actelor grămădite pe masa
sa, chiar în acel moment i-l întrerupse sunetul ascuţit al clopoţelului, când
reuşise a afla firul Ariadnei, cu ajutorul căruia putea să se orienteze în
labiri ntul încăldt al runui proces interesant. . . In zadar asceptase dar
Brazovan tăcuta linisce ia serei, sperând c<1 atunci i-şi va pute grupa neconturbat de 1'1.ime argumentele, rnri în tot decutsul zilei ii sburaseră prin
crerl alungându-se unul pre altul şi emulând pentru runruna de laur a
ponderozităţii, ... "· Manuscrisul nedatat de 8 f. {340 X 210 mm) acoperite de scriwl îngrijit, uşor ascuţit, citeţ, nu depăşeşte registml tematic
al avatarurilor dragostei; zbuciumul soţului înşelat - căsătoria fiind o
1
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pe care viaţa a refuzat-o autorului - e mulcomit de raţionala
a probelor promise; omul de legi nu-şi îngăduie descătu~area
pornirilor primare şi prin aceasta efectul e desigur moralizator.
Date privitoare la manuscrisele rămase după moartea scriitorului gă
.sim în scrisoareaA4 liratelui Julian trimisă din Beclean la începutul anului
1qo5 redactorului de la Oradea '70 X 110 mm, 2 f. manuscris autograf în
cerneala neagră/: „Prea Stimate Domnule! După scripta DVoastre de dtta
17 I a.c. vă trimet o nuvelă din lă·sămantul neuitatului meu frate Titu
Chitul. Celelalte vor urma din timp în timp după cum le voi pute decopia, voind a păstra manuscritele pentru mine. Toate acestea scrieri ale
fratelui meu ar fi fost de dânsul înainte de a se da la tipar revidiate şi
netezite mai ales din punct de vedere ortografi.c; Mă rog să aveţi bună
voinţa să mi se es.pedeze acei numeri ai „Familiei" în cari vor apare scrierile fratelui meu, voind a le păstra. Are în lc'is<'im<înt fratele meu o
„gramatica ţig-ăne~ă-românească cu legendă şi dicţionar" m[1 rog a mă
aviza nu aţi fi st. DVvoastră aplicaţi a eda în „Familia" aceasta gramatica
intE'rcsan.Ui, la care foarte mult ticne fratele meu punimd o munC'[t înrnntinuă de 3 ani. Eu o aflu foarte interesantă şi publicului cetitor la tot
cazul iar plăcea cu distinsa stimă Dr. Julian Betlen la 23 'I 1906".
SC:> pare c[t gramatica nu lla impresiant prea mult pe Iosif Vulcan
citei în revista acelu~i an găsim publicate scrierile: „Procesul pierdut
şi totuşi câştigat" (nr. 5--7), „Fabrica de porţ<'lan" (nr. 8--12), „Istoria
afrirană" (nr. 17-20), „T;'.Uharul" !nr. 24). Dacă pentru Tit Chitul noaptea
s-il l<:"tsat devreme, da.că viaţa at;.îta cât<1 a fost, a însemnat privaţi-uni şi
re:wnţări, iar boala 1-a silit în.tr-un fel să-şi verifice disponi·bilităţile de
creator, e obligatori·e o reconsiderare a scrisului său.
„Un scriitor ori-ce ar face sau ar crede, este fiul vremii în care s-a
n;:is~C'ut" susţine G. Galaction şi ·2redem {'ă este unul din criteriHe de autoritate în aprecierea fructelor literare.
VOICHIŢ r1 B.JŢU

THANSILVANIAN CULTURAL AND UTERARY REl•'ERENCt·: POINTS:
MANUSCRIPTS TO DE FOUND IN ASTllA LIBRARY
(Summary)

Tlw collecti-on of manu.~cript~ !o be found in Astra Library, substantially enr:chect thnnigh the donaiton offered by Aureii.a Vulcan (wife of Iosif VuJ.can editor in chief of the ,.Familia" magazine from Oradea) in 190î, 11U1.kes it possible
fo:· us Lo rediscover less known, but very importaat and interesting documents
re!!:trdini:· literary creation in Transilvania. The writer Va">ile Ranta Buticescu
Cborn in 18.U, i!l Mierta-Sălaj) sent for publication .to tlw maga_zine in Oradea: the
sltort story entitled ,.Leaves of Wormwoocl~. and the manrncript, together w1th a
few pieces of correspondence are tot be found here. From the prose-writer Tit
Ctnlul (born in 1866, in Gherla) we own, via Iosif Vulcan a~ well. the manuseripts
(•ntide>d „TIH1 Star of The East" and „Dada's C„atastrop1m" (histori<~al nove\.s). 'I'here
are al~o two un published manuscripts: the stCJ'ry „Sure Effect" and the piece of
W1"iting in prose entitled „Unsuccsessful Argumentation". Allhough not liabJ.e to be
a~~u-.ed of being exeeptionally gifted. the two writers. head nt that time. deserve
t-0. be made known al5o with their still unpubti.shed work.s, they represenling howeV~[·, a step in the history of the Romanian lit.erary creaU.on.
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DIN LEXICOGRAI<'IA CLUJEANA DE DUPA AL DOILEA
RAZBOI MONDIAL

Oportunitatea unui dicţionar general al limbii române a fast expritot cursul secolului al XIX-lea. O astfel de lucrare era absolut
în perioada de înnoire a societăţii şi unna S<i îndeplincas<'ii un
rol important în normarea formelor, în consemnarea cuvintelor, a sensurilor, a etimologiei şi să devină astfel un îndreptar în cultivarea Limbii
naţionale. Pentru atingerea acestui obiectiv major al culturii noastre,
munca şi strădania multora s-a constituit într-o adevărată istorie a acestei opere.
Se ştie ::ă Soci-etatea Acadcmkă Rom<1n<l. încă din 186!1 a avut iniţia
ti v;1 intocmirii Dictionarului limbii române. Nume cu deosebi tă rezonanţă .ştiinţifică în ~poca lor, precum A. T. Laurian, I. C. Massim, B. P.
Hasdeu, A. Philippide, Sextil Pu;ş.cariu, şi mai recent Iorgu Iordan,
Alexandru Graur, Ion Coteanu, se circumscriu acestei istorii.
Cel care a conceput grandioasa lucrare a limbii noastre, intitulată
Dicţionarul limbii române şi care răspundea pe deplin exigenţelor academice, pubh~·<""ind jumătate din ea, a fost Sc-xtil Puşcariu, totodată şi întemeietorul Muzeului Limbii Române al C<\rui urmaş este astiizi Institutul
de Lingvistică şi Istorie Literare{ „Sextil Puşcariu" din Cluj. Colaboratori
de mare prestigiu, dintre care îi amintim pe Th. Capidan, C. Lacea, N.
Naum, I.A. Rădulescu-Pogoneanu, Şt. Paşca, Lia Pu:şrnriit, erau -- - cum
spune Scxtil Puşcariu în Călare pe două veacuri - „devotaţi a-ccluiaşi ţel
J,~ Li urni un vehico1 din loc, nu pentru un folos imediat, ci pentru a
pro.găti în zeci de direcţii terenul generaţiilor viitoare".
Moştenind o instituţie ati1t de binecuvântatc'i, care a hrănit ::u o stare
de- spirit aparte câteva generaţii de importante figuri ale şcolii lingvistice duj-ene, era aproape d::- neconceput ca activitatea ştiinţific<! sub auspiciile Institutului de Lingvistică din Cluj sii nu desfăşoare cel puţin
i!1tr-o permanentă strărlanie de a fi demnă de înaintaşii ei.
Restr<îngându-ne şi rămânând în cadrul lexicografiei, treooie să subli11lem valabilitatea pcren<i a principiilor care au stat la c_az.-1 Dicţiona
rnlui Academiei, publk>at pân{1 la litera L (lojniţă), şi care sunt respect3te şi în alcătuirea seriei noi, de la M la Z, a Dicţionarului limbii rorndne de sub egida Academiei.
In activitatea de cercetare a Institutului „Sextil Puşcariu" se regă
seşte ca o constantă a oricărei perioade realizarea de lucrări lexicografice.
Astfel, după al doilea război mondial, până prin 1952, lucrările Dicţio
narului Academiei au fost conduse de Ştefan Paşca, ilustru profesor al
Universităţii clujene şi dire::·tor al Institutului de Lingvistică. Sub îndrumarea lui a început la Cluj redactarea unui Dicţionar al grai11rilor limbii
-române, al cărui material documen-tar a fost vărsat pfrnă la urmă în fişie
ni~ Dicţionarului limbii române, serie nouă.
mată în
necesară
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Substanţial a fost apor1JU1 lexicografilor clujeni la cele 4 volume din
1955-1957 ale Dicţionarului limbii române literare contemporane şi l:l
Dicţionarul limbii române moderne din 1958, într-un volum, ambele conduse tot de un clujean, prof. Dimitrie Macrea. Aceste dicţionare au folosit în bună parte materialul redactat într-o primă formă până la sffirşit,
la Cluj, pentru Dicţionarul Academiei.
După 1960, cârnl Academia hotărăşte continuarea Dicţionarului tezaur
al limbii române, colecti\Tului de la Cluj, format în mare parte din tinf'ri
cercetători la începuturile carierei lor, avându-l conducător pe dl. prof.
Vasile Breban - despre care aţi mai auzit vorbindu-se la sesiunile Dumneavoastni - i-.a revenit elaborarea volumelor O, R, T, Ţ şi U. ln fl.C"(:'-st
moment, volumul U se află în pregătire pentru tipar, iar celelalte lit.ere
au constituit materialul a cinci volume apărute începând din 1969 până
în 1994, ultimul fiind volumul Ţ, propus pentru unul dintre premiile
Academiei.
Este foarte greu să cuprindem toate aspectele activităţii lexkogr,;1firc
desfăşurate la Cluj, după al doilea război mondial, chiar dacă ne-.:1m rf'zuma doar la ceea ce s-a făcut în mod organizat şi planificat la Institutul
de Lingvistkă. C-eea ce am iSpus mai înainte a evidenţiat fap1JUl ri1 re~ul
tatele de arum au o .răcl.'i.cină trainică în trecut. Pentru ca din ·aceast;-1
rădăcină să crească un pom frumos şi sănătos al ştiinţei lexicografice, a
fost nevoie ca cineva să-şi asume grija unei astfel de creşteri. Acest cjneva a fost dl. prof. Vasile Breban, strălucit reprezentant al intelectl'.lalităţii sălăjene, care a îmbogăţit cultura românească cu lucrări lexicogr;:fice de mare valoare. Am.intim aki, pe lângă munca sa de o viaţă la Dilţionarul tezaur al Academiei, colaborarea la Dicţionarul enciclopedic in
4 volume, la MiC1Ll dicţio1Ulr enciclopedic şi 5ubliniem opera încunun;Jrii
activităţii sa:le lexicografke, Dicţionar generai al limbii române, apărut
în 1987 şi mnoscând în 1992 o ediţie revizuită şi adăugită, de mare tiraj.
Ca excelent cunoscător al vorbirii populare, a fost preocupat de valorile
de necontestat, pentru înţelegerea spiritului poporului român, ale expresiilor şi locuţiunilor, pe care le-a pus la dispoziţia masei largi de vorbitcrî
într-un Dicţionar de expresii şi locuţiuni româneşti, publicat în 1969 împreună cu un eolecliv de cercetători.
De-acum vorbesc dintr-o c•xperienţă directă de apropiată colaborntoare - îndrăznesc să spun -- a dl V. Breban, tot aşa cum apropiate colaboratoare sunt şi celelalte 7- 8 eolege din colectiV'Ul de lex.!<"ograiit\
căci omul blând, prietenos, cu vor.ba domoală şi calmă a ardeleanului C'Umpătat a ştiut să se apropie cu tact de colectivul pe care l-a rondus chiar
şi după pensionarea sa, petrecută în urmă cu aproximativ 25 de ani, şi s.i
ne transfore şi nouă
din caracterul său de fapt puternic, denotc1nd
per.>everenţă şi :înaltă responsabilitate profesională. Ne-a învăţat să ne
respectăm r&"iproc opiniile, să îndrăznim să ne luăm responsabilHia.tea
ideilor personale pe care să le vărsăm într-o lucrare colectivă, cum este
Dicţionanil. limbii române al Academiei,. El, un împătimit al lexicului românesc, pentru care viaţa cuvintelor se confundă cu viaţa proprie, ne-a
deprins cu definiţii 'formulate fotr-o limbă clară, accesibilă şi în acelaşi
timp riguroasă, păs.trânti elementele strict necesare pentru o înţelegere
coreetă a s-ensului, jndusiv a cuvintelor ·te'hnice pentru care :a .uvut o.

ceva
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permanentă comunicare ru specialiştii din dirferite domenii. De asemenea, ne-a atras atenţia să privim imparţial toate sectoarele vocabularultti,
pentru a menţine un echilibru al domeniilor în concordanţă cu realitatea,
element deosebit de important în fiX'area inventarului unui dicţionar.
Momentul de faţă este unul dintre cele mai interesante raportat la
mişcările care au loc în câmpul lexical şi aici se simte din plin tranziţia: mulţime de cuvinte noi îşi cer dreptul la un loc în vocabularul limtii române , în timp ce altele, ce-i drept, mai puţine, se retrag în umbra
trecutului. Pentru această nouă stare a ouvintelor limbii noastre se simţea nevoia stringentă a unei lucrări care să pună la dispoziţia marelui public cuvintele noi, sensurile corecte, fonnele literare şi o serie de alte lttmuriri asupra vocabularului actual. Intr-un asemenea dicţionar, numit
Dicţionar al limbii române. Expl'icativ. Practic (DEP), apărut în 1995 la
Craiova, ne-am încercat forţele trei eleve ale d-lui prof. Vasile Brehan,
investind aici întreaga experienţă pe care am acumulat-o în cei aproximativ 30 de ani de activitate lexicografică, în calitate de coautoare ule
Dicţionarului tezaur- al Ac.ademiei Române: Elena Comşulea, Valentina
Şerban şi Sabina Teiuş.
Spre deosebire de alte dicţionare existente de acest tip, al nostru
înregistrează~ defineşte un i1nportant număr de cuvinte noi sau reintrate
în circul:aţie, după ce în ultimii cincizeci de ani nu au fost utilizate, reflectând astfel modificările e<tre au loc azi în vocabular, determinate de tr.:in~
formările prin care trece societatea noastră.
O notă de originali·tate a acestui dicţionar o constituie alineatu'! final
al fiecărui cuvânt, vizând corectitudinea limbii, de aceea se dau aici indicaţii referitoare la formele gramaticale, despărţirea în silabe, accent,
pronunţare, la aspecte privind scrierea, variantele, sinonimele, recomandc'mdu-se evitarea formelor neliterare sau greşite care circulă azi
în vorbire şi in scriere. Sperăm ca prin această lucrare, care a beneficiat
de controlul ştiinţific al dlui Vasile Breban, să ne afirmăm ca demne
urmaşe ale maestrului.

SABINA

TEJ.UŞ

LEXICOGRAPHICAL ACTIVJTY JN CLUJ AFTER THE SECOND
WORLD WAB
(Summary)

After the enumeration of some important moments in the history of the Ae:ademy Thesaurus Dictionary, it is emphasized the personality of Prrtfessor Y<i~ile
Breban, an outstandinfl representative of the inteligentia of Sălaj and a lexicor,rnplwr o:f great vnlue "in Romanian linguis.t:ics.
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RASPUNSURI ALE INTELECTUALILOR SALAJENI LA
CHESTIONARELE LINGVISTICE

Pentru Muzeul Limbii Române, înfiinţat în 1919 pe lângă Universitatea din Cluj, Sextil Puşoariu, preţuind „frumuseţea şi bogăţia sufletului românesc şi a limbei in care el se oglindeşte", stabilea „ca cea mai
de căpetenie ţintă" să cunoască bine „comoara de cuvinte, de expresii şi
de' împărecheri fericite de vorbe, pe care strămoşii noştri ne-au lăsat-o şi
pe care părinţii noştri au desăvârşit-o :în toate regiunile locuite de romfini"1.
Intensificarea <.-erC'etărilor lingvistice se impunea cu precădere în epoca
imediat următoare primului război mondial, când, o da:tă cu întregirea
ţării, limba trecea şi ea prin transformări cu totul deosebite, care trebuia '.'iUrprinse :în „toiul desfăşurării" lor, iar regfonalismelc strânse în<1inte de a se pierde.
· Culegerea materialului dialecw l se poate face prin douc1 metode: 1)
ancheta dfrectă, constând din deplasarea specialistului-lingvist pe teren şi ascultarea unor informatori pentru a cunoaşte şi a înregistra C1.lvintele; s-a folosit în cazul aflaselor lingvistice, ALR I (anchetator Sever
Pop)°, .ALR II (anchetator Emil Petrovici), noHe atlase lingvistice (anchetatori cercetători de la institutele de lingvistică din Bucureşti, Cluj, Iaşi,
Timişoara); 2) ancheta indirectă ronst.1nd din trimiterea t:hestionarelor eu
întreb{1ri pentru anumite subiec-te unor persoane care urmeazi'1 ;1 răspunde
în scri:s.
Cea de a doua cale, numiti"1 şi an<_'hetă prin corespondenţi, n fost utilizati.1 în Europa la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de al
XX-lea", fiecare dintre lingviştii c..are au recurs la ea (de ex. G. We'Ilker
în Germania, M. L. Gaiuchat în Elveţia) aducând o not."i de originalitate',
cu dorinţa de perfecţionare.
România e-ste printre primele ţărl în care lingviştii .au recurs· la
această modalitate de culegere a materialului dialectal. Bogdan Petriceicu
Haşdeu;i în 1884 a iniţiat o asemenea anchetă, punând, în general, o singură întrebare pentru fiecare domeniu de aclivit.ate şi a lăsa.t astfel libertate totală corespondenţilor. Câţiva ani mai târziu (1893---94, 1895-96) o
no-uili acţiune f>imilan1 întreprinde" Ni~lae Densuşianu\ cu scopul înrf'gistrării ('redinţt•lor şi obiceiurilor populare.
J S. Puşcariu, Cheslio1lar pentru ~m atlas lingvistic al limbei rornune, I Caiiil,
Cluj, 1922, p. 3
.
.
'.S. Pop, Buts d methodes des enr(uites· dialCctt}le.~; Paris, 1927, 216 [ - 211!1 p.
·' B. Petriceicu-Haşdeu, Etymologicum magaurll romaniae, I, Bucuri>~ti, Jllll7~
p. VlH-X\il U
4 Vezi A. Fochi, Datini şi eresu.ri popu.lare de la sfârşitul st'colului fli XJX.-:<a,
Bucureşti. HlîG, 390 [- 3U2 J p.
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atmosferă ştiinţifică europeană propice, Muzeul Limbii Rolângă lucrarea importantă, Dicţionaru[, pe care Academia i-l
încredinţase după în~rcările lui Laurian şi Massim, B.P. Hasdeu şi AL
Philippide, îşi propune elaborarea Atiasu[ui Ungvistic al graiurilor român~ti. Această operă de mare amploare trebuia precedată de ancheta prin
corespondenţi, menită să rezolve c[1teva probleme esenţiale: cunoaşterea
localităţilor mai interesante lingvistic, elaborarea chestionarului general
prin selectarea unor întrebări, realizarea unui climat favorabil viitoarelor anchete la faţa locului.

Intr-o
mâne, pe

deosebită pricepere, după o bună documentare, Ştefan Paşea forîntrebările, alcătuindu-se astfel opt chestionaN.', care, între
1922-Hl37, au fost trimise în toată ţara şi difuza.te prin intermediul revizoratelor ŞC'Olare şi al episcopiilor. Chestionarele (Chest.) su1;1t: I Calul,
I [ Casa, III Firul, IV Nume de loc şi nume de persoană, V St~rna, păsto
ritul şi prepararea laptelui, VI Stupăritul, VII Instrumente muzicale, VIII

Cu

mulează

MCrncări şi băuturi.

Chestionarele erau însoţite de foaia cu indicaţii tehnice detaliate şi de
o fi:şă p2rsonaL:"t în care se cereau, rn şi a~tăzi, informaţii cu privire la
localitate, la corespondent şi la persoanele i'nterogatc, ceea ee conferă
ţinută ştiinţifică materialului rnles.
Răspunsurile la chestionarele Muzeului veneau mai ales din Transilvania, Bucovina, Basarabia, spre deosebire de cele primite de B.P. Hasdeu şi N. Densuşianu, majoritatea din Muntenia şi Moldova, puţine din
Ardeal şi Banat, fapt explicabil prin condiţiile istorice şi geo-politice.
Entuziasmul core5pondenţilor a fost mare la început, dar a scăzut cu
ficmre chestionar.
In ceea ce priveşte jud. Sălaj, dacă la ancheta Hasdeu s-a trimis răs
puns doar dintr-o singură localitate, G;1rcei - o colecţie de poezii populare - , la Chest. I al Muzeului Limbii Române s-au primit 47 de caieter<:l·spuns din 40 de localităţi (7 sunt dublete, adică au răspuns două persoane din aceeaşi localitate); se impune precizarea că astăzi 20 dintre
aceste localităţi nu mai aparţin Sălajului, ci judeţelor Maramureş şi Satu
Mare (cMe 9), Cluj (1), Bihor (1). La Chestionarul II există răspunsuri
doar din 10 localităţi, deşi, după cum reies din informaţia revizoratului
şcolar al judeţului, păstrată în arhiva institutului, chestionarul a fost distribuit la 99 de persoane, la Chestionarul III din 7 localităţi, la IV din
2, la V din un.a, iar la celelalte chestionare nu s-a răspuns.
Majoritatea celor care au satisfăeut doleanţa Muzeului erau învăţă
to.ri şi unii preoţi, o primă generaţ~ de intelectuali români. Din totalul
de 43 de caiete-răspurrs primite din localităţi s.ălăj'ene, doar 6 nu sunt alcătuite de învăţători, d de 2 preoţi, V. Coposu (Bobota) 5, Vasile Pop (S<îngeorgiul de Meseş), de 2 elevi, Ioan Rus (Firminiş), Gherman Aurelian
(Poptelee), de 1 student, Vasile Breban (Hereclean). Dintre învo'iţători
arn"i.ntesc doar pe cei care au răspuns la două i:-hestionare: Ioan Gherman (Paptelec), Emil Sârbu (Chechi~), Şt. Varga (Chichi-şa).
"

Num~le l-0e:alităţilor

este cel notat

ln

fişele

chesionarelor.
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Am selectat cu titlu de exemplu câteva probleme şi câţiva termeni
în caietele chestionarelor6.
Amintesc mai întâi cuvintele aparţinând fondului moştenit din latină, păstrate în această zonă, recunoscută ca una conservatoare: arie şi
aria şurii „loc pe care se treieră" < lat. area, arrină „nisip fin, cernut,
care se presară peste lipitura de lut la casele vechi, ca să se poată călca"
< lat. arena, păcurar „cioban" < lat. pecorarius, păstor „la vite" < lat.
pastor, adaug pe novelă, pl. novele „ziar" împrumutat din lat. novella;
variantele unor cuvinte explicabile din formele corespunzătoare latineşti,
staur (varianta lui staul) < lat. stabulum, sărin (senin) şi fărină, făr[t
transformarea lui r intervocalic în n (lat. serenus, farina).
Cum regiunea este şi una dintre cele în care relaţille cu slavii au fost
intense', găsim ~i elemente lexicale de origine veche slavă: din termfool<>gia prelucrării plantelor textile - vb. zdrobi denumeşte activitatea care
precedă meliţatul sau meUţatul propriu-zis; instrumentul cu care se execută operaţia este numit prin derivatele zdrobitor, zdrobalău (în alte zone
Jrângătoare, rupătoare, bătătors), greabăn, grebăn9; perie a cărui origine
din v. sl. perije „pene" este 'în discuţie din motive semantice, s-a menţi
nut în această terminologie, pentru celelalte obiecte mai noi numite literar prin perie (de haine, de păr, de frecat podele) folos.indu-se chefe
< magh. kefe; haiduc are aici un sens special „om de serviciu la primă
rie, curier".
Lexicul sălăjean, într-o fază veche, cea pe care o reflecta chestionarele Muzeului, conţinea şi numeroase elemente de origine maghiară, ceea
ce nu ne surprinde având în vedere binecunoscuta realitate istorică. În
special ceea ce ţinea de adminisitraţie, de oraş, de comerţ avea denumire
de origine maghiară, dar după unirea Transilvaniei cu Ţara, aceşti termeni
au fost abandonaţi, pă•strându..,se doar un număr limitat. Câteva exemple:
meci „opaiţ", meseleu „bidinea", boitar „ajutor al păstorului de vite",
cohe" „bucătărie", a se înhâi „a se dărâma", leghe leu „păşune", a se pă
săli „a se potrivi", pozmă „fiecare dintre prăjinile care, legate două câte
două de vârf, se aşază de o parte şi de alta a unui acoperiş de paie, Cil
să nu-l ia vântul", a răpăli, „a repara", roştei „gratie", sobă „odaie", şoş
,,stâlp, bârnă, grindă", ciont „os". Iată un descântec în care apar dow.l
sinonime, ciont din magh. csont şi os din lat. ossum: Mergând Dumnezeu
cu Sf. Petru au ajuns la un pod şi a zis Dumnezeu: - Treci, Petre. Nu poei, Doamne, că podeaua s-o smintit şi picioru lui ... s-o scrintit.
Tocmeşte, Doamne, ciont cu ciont, os cu os, Nimica n-o fost, nimica să
nu hie".
Există, tot cu caracter regional, şi cuvinte de alte origini, în special
germană şi ucraineană: a se co$i „a se degrada prin umflare, a se :scoroji
tencuiala, pereţii", podină (la fân), şaf s.m. şi s.n. (pl. şafi şi şafuri) „stâlp,
înregistraţi

Intrucât nu ne-am propus studierea exhausti\·ă a materialului lexical din
la chestionare, nu menţionăm caietele (fiecare caiet are un număr) în
care au fost înregistrate cuvintele la care ne referim.
1 I. Pătruţ, Studii de limba română şi slavistică, Cluj, 1974, p. 116
H Vezi Elena Comşulea, în CL, XXIV, 1979, p. 185-189.
9 Idem, în CL, XXVIII, 1983, p. 139-145
b

răspunsurile

31 -

Acta Mvsei Porolissensis, voi. XX, 1996
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bârnă, grindă", a murui, a murlui

„a unge pereţii cu lut muiat în apă
pentru a astupa crăpăturile", curcă „veston de lână", malter „mortar",
vârtej (pl. -uri) „închizătoare la uşi, la ferestre", râglu ,,limbă la închizătoare".

La acestea trebuie să adăugăm sensurile deosebite pe care le au unele
cuvinte, de obicei neînregistrate în dicţionare: cotron „lădiţa vetrei unde
se adună cenuşa", cioroi şi buturcă „fântână", bătătie „un fel de horn",
cobârlău „un anumit loc în poiată", rugău „coardă, arc",
cocorău, pl.
cocorauă „~olăcel copt în cuptor, care de obicei crapă şi marginile se răs
frâng", .sens creat prin analogie de la cocor, pasăre cu penele din coadă
ridicate în sus; prin aceeaşi analogie se numeşte' cocoară şi „partea din
spatele pălăriei, răsucită în sus"; lotru „câine rău", dar sensul obişnuit de
„hoţ" se întâlneşte şi aici în poezia populară: Toată lumea-mi zice lotru,
C-am furat un lemn din codru.

Surprinde numărul foarte mare al cuvintelor care circulă în variante
fonetice: (a)cuperiş, cement, cociubă (cocioabă), hurdău, lătunoi (lătu
noaie), pălant, pevniţă, plociumb, prilaz, şindrilă, ticarauă s.f. (tecărău),
vaioagă (văiugă) „cărămidă nearsă".
Să

mai amintim mulţimea derivatelor: căsean „locuitor al unei case",
(de fân), groscior „un fel de smântână", streşinar „streşină",
ştergură „prosop".
Cum toate exemplele de până acum au fost luate din caietele-ră<;
puns la chestionarele Muzeului, aleg în continuare şi c{Jteva cuvinte din
chestionarul Hajdeu: sucnă „fustă", mierâu, mierâie şi mirâu, mirâie
variante la mieriu, -ie „albastru" (Dară mie nu-mi trebuie Fata popii ce
furcitură

mirâle), matahală (Nu ştiu fată-i ori nevastă, Numai matahală-n casă),
cumpăta verb tranzitiv „a îndruma, a sfătui" (Ţâne, Doamne, ce mi-ai dat,
că bine m-ai cumpătat), hâd „urât", a cota „a căuta", fugădău „cftrciumă", bărbunc „recrutare", bai „necaz, supărare; grijă" (N-aibă nime baiu
mieu), modru „mijloc, cale", potică „farmacie", dezbeta, descununa, a se
vugi „a se potrivi", a celui „a înşela", cu derivatul cealău (Mână, bade,
boii bine, Nu ţinea ochii la mine. Ochii mei îs mari cealăi Şi-or celui ochii
tăi,

text comunicat de Vias.ile Breban).
Chiar şi din puţinele exemple menţionate aici se poate constata valoarea informaţiilor obţinute de la corespondenţi, importanţa în mod
deosebit pentru lexicografie. Materialul a şi fost pus la di,spoziţia redar:torilor Dicţionarului Academiei (DA) şi este .folosit în continuare astăzi la
partea nouă a respectivului dicţionar. Deja în volumul C din DA s-au introdus două teze de licenţe alese de însuşi Sextil Puşcariu dintre cele care
valorifică acest material: Vasile Breban, Graiul comunei Hereclean, jud. Să
laj şi Iulilu Măruşca, Graiul românesc din Bihor, com. Brusturi, plasa
Tileagd.
Acţiunea Muzeului a fost apreciată şi de primii interpreţi, cei doi
mari muzeişti, care au studiat fiecare câteva capitole din Chest. I „Calul": Sever Pop care spunea: „Chestionarele au marele merit de a complet.a marteri:alul lexical cunoscut din dicţioniare"IO şi Ştefan Paşca: „AnJU

S. Pop, în Dacoromanta, V, 1927-1928, p. 58
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chetele lingvistice prin chestionare trimise intelectualilor satelor noasf... ] au totiuşi o importanţă mare, pentru că mai mult decât o anchetă
la faţa lorului făcută de un specialist, dezgroapă cuvinte care, adună la
un loc o sinonimică bog-ată"ll.
Materialul lingviJStic şi etnografic astfel cules poate fi utilizat în
lucrări de.spre vocabular, onomasiologice în special, dar şi în studii de
gramatică dialectală sau în cele de dialectologie în general, după cum
poate constitui şi baza unei monografii a Sălajului, continuându-se desigur
colecţionarea fenomenelor de limbă, care, după mai bine de o jum{1tatc
de veac, au suferit serioase modificări.
Caietele de răspuns la chestionarele prin corespondenţă sunt documente preţioase, despre care, dacă le priveşti cu sufletul, mai îngăduitor
~i poate mai atent, poţi gândi asemenea lui B.P. Hasdeu: „vreo câteva
adevărat preţioase, unele foarte bune, multe bunicele, aproape nici unul
din care s<i nu se tragă o brumă de folos" 12.
tre
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ANSWERS OF THE INTELLECTUALS FROM SALAJ TO
THE LINGUISTIC QUESTIONNAIRES

(Summary)
The first part of the paper offers some explanations regarding the importance
of the dialectal inquiries and presents the questionnaires of the Museum of Romanian Language.
Tiie second part attempts ta show the contribution of the intellectuals from
Sălaj to the Hasdeu questfonnaire and to those of the Museum. To emphasize the
importance of the answers, a series of examples from the lexical field, illustrated
with folklore quotations, is enclosed.
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ASPECTE PRIVIND lNVAŢAMÂNTUL SALAJEAN
DIN PERIOADA INTERBELICA (1918-1940)

I.

Invăţământul sălăjean până

la 1918

Mişcarea de ridicare culturală a românilor sălăjeni, lupta lor pentru
fiinţei naţionale se identifică, ca peste tot în Transilvania, cu
şcoala şi biserica. In cercetarea şcolii româneşti din Sălaj, preocupărille
lui I. Ardeleanu - Senior! şi D. Mărgineanu2, din perioada interbelică,
marchează, din punct de vedere istoriografic, o primă şi deosebit de importantă etapă. Mai recent, preocupările lui P. Boca, A. Fărcaş, S. Mândruţ, E. Moroti, I. Ivănescu, E. Trif, D. E. Goron, I. Penea ş.a. s-au concretizat în studii care au reuşit să clarifice diferite aspecte ale dezvoltă
rii invăţământului sălăjean.

afirmarea

Ave, din trecutul îndepărtat afJ.1 învăţământului sălăjean, puţine date.
Din ele însă, atâtea câte sunt, rezultă că, într-o formă elementară desigur, şcoli au existat şi funcţionat aici. Inceputurile lor trebuie căutate „în
tinda bisericii şi în mănăstiri" 3 • Slujba de dascăl, în primul caz, era îndeplinită de preotul satului care se ocupa de instruirea copiilor în rugă
ciuni şi citit. Cunoştinţele erau însuşite de copii din cărţile bisericeşti.
Preoţii trebuiau, conform hotărârii sinodului bisericii ortodoxe din 1675,
să ţină şcoala cu copiii după slujba bisericească. In mănăstiri (Cutiş, Santău, Treznea) cei care doreau să devină cantori se instruiau în citit şi cântări bisericeşti, iar cei care doreau să se preoţească învăţau, în plus, şi
să scrie.
Insă acestea toate nu erau, încă, şcolile pe care le cunoaştem începând dn se<'Olul al 18-lea. Doar odată cu Unirea cu Biserica Romei,
pentru românii ardeleni, începea o nouă viaţă culturală. Ei aveau deschise, din acel moment, porţile vestitelor şcoli ale Apusului şi tinerii
vor deveni „ceata îngerească a redeşteptăr.ii noastre naţionale" 4 . Sub
domnia împărătesei Maria Tereza şi a împăratului luminat Iosif al IIlea această adevărată operă culturală a fost, cu succes, continuată. S-au
deschis în 1754, şcolile din Blaj. Pentru mulţi sălăjeni (Ioan Nemeş, Ion
Fărcaş, Teodor Dunaviţ etc. încă din primul an de funcţionare al
şcolllor), ele vor constitui un punct de atracţie deosebit de puternrc.
Blajul, unde printre dascăli se număra şi sălăjeanul Gr. Maior, a devenit, pentru multă vreme, citadela culturii româneşti, locul de unde s-a
răspândit, pretutindeni în Ardeal, cultura rom<:înească. Aproape toate
l
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marile personalităţi ale Sălajului au studiat aici: S. Bărnuţiu, Al. P.
Ilarian, Al. Şt. Şuluţiu, D. Coroianu, Ioan 'Maniu, V. Deleu, I. Mango,
D. Mărgineianu, L. Ghergariu, ş.a.
Prin „Raitio Educationi:s" (177) şi „Norma Regia" (1781) mersul învăţământului s-a reglementat. Erau impuse ca obiecte obligatorii de învăţământ: citirea, scrierea, calculul şi religia. Se predau ştiinţele naturii iar îndrumarea învăţământului era încredinţată unei comisii de
pe lângă Gubernium. Numărul dascălilor şi şcolilor creşte, datorită
noilor reglementări, mereu. La impulsionarea acti'Vităţii şcolare a contribuit, într-o substanţială măsură, Gheorghe Şincai. Aflat, vreme de
12 ani (1782-1974), în fruntea şcolilor româneşti greco-cafolice din
Transilvania, el a determinat înfiJnţarea unui mare număr de şcoli
(peste 350). De acum datează, în Sălaj, şcolile din Almaş (1784), Santău
(1784), N adiş (1788), Su puru de Jos şi Sanislău (1790) Bobota şi Ortelec
(1794):J. Moartea lui Şincai va însemna însă începutul unei perioade de
regres a învăţământului.
O nouă epocă, plină de împliniri, în istoria şcolii româneşti clin
Sălaj, va începe abia odată icu venirea Al. Şt. Şuluţiu în fruntea vicariatului Şimleu Silvaniei şi cu revoluţia din 1848-1849. Viitor episcop
şi, apoi, mitropolit de Blaj, Şuluţiu se dedică şcolii naţiunii sale cu un
zel impresionant. Printr-un circular „de o mare vibraţie sufletească"6,
el ordona ca in fiecare protopopiat isinoadele să dezbată în amănunt
problemele şcolii: dascălii şi plata acestora, locul de şcoală, materialul
didactic, frecvenţa elevilor.
Inceputul anului 1850 însemna şi organizarea, în Şimleu Silvaniei,
a primului „congres cultural al Sălaju1ui" 7 , de fapt un sinod vicarial în
oare se decidea ca locul de şcoală să fie procurart de fiecare sat prin
schimburi, bani sau din pământurile bisericii. Şuluţiu cerea şi constituirea unui fond bănesc şcolar, provenit din surse diverseB, precum şi
asigurarea serviciilor unui dascăl de meserie. Dacă acesta nu putea fi
găsit, trebuia suplinit fie de cantor, fie de preot. Alături de Şincai, Al.
Şt. Şuluţiu rămâne, prin grija arătată şcolii, unul dintre întemeietorii
învăţământului sălăjean.

In câţiv·a ani apar, în urma dispoziţiilor sale, şcoli în majoritatea
comunelor sălăjene. Starea lor nu era mult diferită de starea materială
a satelor în care funcţionau. Cele mai multe şcoli nu aveau local propriu, ci îşi desfăşurau activitatea în câte o casă din sat. De multe ori
mici, S'CUnde, întunecoa:se şi fără podeală, cu mobilier primi1tiv improvizat „din scânduri fixate pe pociombi bătuţi în pământ, ori din laviţe
simple, fără pupitre de scriis, pe care elevii îl înloouiau ou braţele lor" 9 ,
aceste· şcoli ale începuturilor îşi vor 'îndeplini totuşi menirea. Reţeaua
~
li

• * * ,Aspecte ale dezvoltdrii învdţdmdntului din Sălaj, Zalău, ·1971, p. 15.
S. Retegan, Satul românesic din Transilvania, ctitor de şcoală. 1850-1867,

Ouj, 1994, p. 18.
1 * • *, Aspecte ... , p. 17-20.

u S. Retegan, op. cit., p 18-19.
9 Şcoala Noastrd, VI, 1929, p. 294.
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lor cuprinde, treptat, întregul teritoriu locuit de români, iar rolul şcolii
în societatea românească cunoaşte o nemaiîntâlnită creştere.
Această generaţie de dascăli, prost plătită în bani sau cereale, lemne
de foc, pământ rău sau zile de lucru şi care plată, în multe ~ri. o
primeau neregulat, cu încasări forţate şi execuţii „a crescut şi dat învăţătură la două-trei generaţii de intelectuali şi ţărani care au dus o
luptă frumoasă pentru neam, al cărei rezulitat a .fost Unirea cea Mare 111 0.
Şcolile erau confesionale. Întreţinerea lor cădea în sarcina parohiilor.
Erau conduse şi inspectate de preoţii şi protopopii locali, primi~ în
calitate de directori, ceilalţi ca inspectori şcolariU. Dascălii, numiţi
uneori de epi~opie în mod definitiv, iar alteori doar oameni cu ceva
carte (tineri din sat sau diacul) trebuiau, pentru ai-şi asigura existenţa,
să aibă şi alte ocupaţii: trasul clopotelor, prinderea cailor la trăsu:r-ci
etc. 1:!. Aleşi prin concurs public, contând mai mult .condiţiile de plaltă
decât pregătirea, uni·i dascăli nu se ridicau la înălţimea misiunii avute.
Mai mult de jumătate din numărul copiilor de vârstă şcolară (614 ani băieţii; 6-12 ani fetele) nu frecventau cursurile. Începute, în
general, odată cu venirea timpului rece, când muncile agricole erau încheiate, cursurile durau până primăvara, când aceste munci reîncepeau.
Erau, aşadar, şcoli de farnă, slab frecventate, insuficient înzestrate cu
cele necesare, cu elevi săraci, lipsiţi de rechizite şi manuale.
In anul 1867 în cele 122 şcoli existente în parohiile greco-catolice
din Sălaj erau înscrişi 7.335 elevi, revenind un învăţător la 60 de elevi.
Şi dacă, doar în două parohii nu funcţionau şcoli, în filii, în număr de
82, nu funcţionau decât 36 de şco1iI3.
Duminica şi în sărbători îşi desfăşurau activitatea aşa numitele
,,şcoli de repetiţie", cu durata de trei ani„ Ele trebuiau să antreneze
copii între 12-15 ani, dar datorită insuficienţelor de care sufereau majoritatea şcolilor au rămas, mai toate, literă moartă. Cu lecţii care durau una sau două ore, fără sancţiuni pentru -cei care absentau, aceste
şcoli „repetiţionale" n-au fost niciodată ceea ce se dorea să fie.
Prin legea XXXVIII din 1868 se dădea confesiunilor dreptul să
înfiinţeze şcoli, admiţând, în aocest scop, să se impună în sardna credincioşilor impozite nelimitaJte prin lege. Instrucţiunea „cotidiană" dura
6 ani· (între 6-12 ani) urmată fiind de cursul de „repetiţie" de 3 ani
(între 12-15 ani). Anul şcolar era mai mare în comunele UI'bane (nouă
'luni) decât în cele rurale (opt luni). lntr-o săptămână elevii trebuiau
să facă între 20-25 ore în învăţământul „cotidian" şi 3-5 ore în cel
de „repetiţie", în funcţie de anotimp. Legea prevedea obiectele de învăţământ obligatorii, condiţiile ce .trebuiau îndeplinite de cei care doreau
să devină dascăli, n:umărul maxim de elevi dintPl-o clasă.
Istoricii au remarcat, în existenţa şcolilor sălăjene, trei forme: şcoli
de stat cu limba de predare maghiară, şcoli romunale şi şcoli confesio10

Ibidem, p. 295.

11 S. Retegan, op.
12 Şcoala Noastră,
13 ibidem, p. 422.

cit., p. 28.
VI, 1929, p, 295.
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nale 14• Dar deseori acestea se întrepătrund, fiind condiţionate de realitatea existentă. Şcoala confesională adoptată după 1868, deoarece „biserica se bucura de o :autonomie ·câştigată după lupte şi suferinţi seru1are"15, devine principalul adversar al penetraţiei limbii de stat în teritoriile locuite de nemaghiari, penetraţie care, pe scară largă, începe
odată cu legea XVIII din 1879. Intre obiectele obligatorii de învăţământ
această lege, aşeza, în toate şcolile confesionale, limba maghiară. Autorităţile maghiare încercau să frâneze accesul la şcolile confesionale,
prin schimbarea frecventă a manuatelor, impunerea unor condiţii de
salarizare pentru dascăli, greu de suportat de comunitatea bisericeasd1
etc. Românii nu rămân, însc"1, pasivi în faţa îngrădirilor mereu mai numeroase puse în faţa şcolilor confesionale de legile şcolare maghiare
emise în anii sfârsitului de veac XIX.
Se înfiinţa, î"?i 1870, la iniţiativa lui Gheorghe Pop de Băseşti, Andrei Cosma şi Ioan Jarda, Reuniunea lnvăţătorilor Români Sălăjeni care
a avut, a:supra evoluţiei ulterioare a şcolii româneşti din Sălaj, notabile
repercusiuni. Efortul economic se acelercază, pătura ţărănimii înstă
rite se măreşte, se înfiinţează bănci româneşti. Se închega, astfel, „frontul
intelectualităţii progresiste" 16 . La Şimleu Silvaniei apărea, la 1 ianuarie
1904, „Gazeta de Duminică", primul ziar românesc din Sălaj, a cărui apariţie se întinde pe mai mulţi ani (1904-1911).
Ofensiva statului maghiar împotriva limbii române şi a şcolilor confesionale româneşti continua însă. Legile Apponyi 17 din 1907 vor da o
puternică lovitură acestor focare de cultură românească, urmărind deznaţionalizarea naţionalităţilor din Ungaria. Prin ridicarea salarii'lor dascălilor, declararea acestora drept funcţionari ai statului, predarea doar
în limba maghiară dacă numărul elevilor depăşea într-o şcoală 200/0
ş.a., legile din 1907 au adus şcolile confesionale într-o extrem de gravăă
situaţie. Multe şcoli, care nu puteau susţine material corpul didactic,
îşi pierd autonomia şi trec sub jurisdicţia statului. Alte sunt transformate în şcoli de stat, cu limba de predare maghiară, pentru care pla<nul de învăţământ era întocmit de autorităţile şcolare maghiare. Acţiunea de maghiarizare, pe lângă .trecerea treptată sub patronajul autorităţi~ statale, după solicitarea de către şcolile ce>nfesionale a ajutorului de stat, se derula şi altfel: prin închiderea, din motive diferite, a
şcolilor confesionale şi transformarea for în şcoli de stat. De altfel, se
puteau desfiinţa şcolile româneşti şi în condiţiile în care „mari interese
de stat reclamă această măsură"I8.
In anul şcolar 1906-19071 9, în judeţul Sălaj funcţionau în total
286 şcoli cu 34 7 învăţători calificaţi şi 26 învăţători necalificaţi. Şcolil(',
funcţionând în ~le 241 comune pe care judeţul le avea în vremea aceea,
erau în marea lor majoritate (179) confesionale. în acestea predau 153
H
15
16

17

ie
reşti.

Acta MP, II, 1978, p. 352.
.5coala Noastră, VI, 1929. p. 424.
Acta MP, II, 19î8, p. 353.
Ibidem, p. 355.
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învăţători calificaţi şi 14 învăţători necalificaţi. Existau, în acelaşi an,
şcoli de stat cu 120 învăţători calificaţi şi 4 şcoli comunale cu 4 învăţători calificaţi. Romano-catolicii aveau 15 şcoli, izraeliţii 3, iar luterarui una. Şcoli private erau două. Şcoli societaFe la fel. Din cei 27 .172
copii obligaţi a frecventa şcoala „cotidiană" (faţă de 4.043 în 1819 în
comitatul Solnocul de Mijloc - cam jumătate din Sălajul anului 19061907):.'ll 16.255 erou români, 10.182 maghiari, restul fiind de alte naţio
nalităţi. După confesiune cei mai mulţi erau greco-catolici (15.514) şi
reformaţi (7.277). Romano-catolicii erau l.::;84, izraeliţii 1.364, iar ortodoxii 934. Au frecventat şcoala, din total, 10.350 români (63,40/o) şi
8.852 maghiari (80%). ln şcoala de „repetiţie" frecvenţa era mult mai
slabă. Doar 51,20/o dintre români şi 56,30/o dintre maghiari frecventau

46

aceste cursuri.
După doar trel'an.i, în unna aplicării legilor din 1907, în judeţul
Sălaj s-au înfiinţat 24 şcoli de stat iar numărul elevilor din şcolile statului s-a dublat în detrimentul şcolilor confosionale. Copiii de vârstă
preşcolară (între 3-6 ani) n-au fost, în proces.ul de maghiarizare, uitaţi.
In 1891 se_ dispunea înfiinţarea grădiniţelor de copii unde aceştia trebuiau introduşi în studiul limbii maghiare. In anul 1906-1907 funcţio
nau în judeţ 11 asemenea instituţii dintre care 4 erau de stat, 5 comiltaten.se, una societară şi una comunală. Dar din cei 14.748 copii de
vârstă pr~olară frecventau doar 1.576 (1.374 maghiari, 194 români,
8 de altă naţion-alitate)21.
Noi legi (legea de salarizare a învăţătorilor, legea electorală - ambele din 1913)22 au accelerat procesul deznaţionalizării românilor. Puţine
comune au rămas în judeţul Sălaj care n-au acceptat ajutorul de stat.
In preajma Marii Uniri din 1918 se ajunsese la 132 şcoli confes;IOnale
româneşti (124 şcoli gr~o-catolice şi 8 şcoli ortodoxe), cu 47 mai puţine
decât fuseseră în anul şcolar 1906--1907. Numărul învăţătorilor scăzuse
şi el de la 167 in 1907 la 145 în 1918. În schimb funcţionau, în total,
103 şcoli neromâneşti cu 228 Invăţători. Dacă lucrurile „ar fi mers tot
~a· în 25 de ani învăţământul românesc confesional ar fi fost desfiinţat
iar cu viteză şi mai mare în cel mult zece ani pentru că noi legi şcolare
erau în curs" 23.

II.

învăţământul sălăjean

între 1918-1940

I. INVAŢAMANTUL PRIMAR

Imediat după desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român conducerea Transilvaniei a fost încredinţată unui Consiliu Dirigent. Intre cele 12 Resoarte ale sa11i! s-a numărat. datorită atenţiei acordate problemelor culturale, un
Rescrrt al Instrucţiunii şi Cultelor. Problemele puse în faţa lui erau deosebit de
20 Ţara

Silvanlel, I, vol L 1940, p. 25.

21 Ibidem, p. 60.
22
Transilvania, Banatul •. ., p. 1026-1027.
23 Şcoala Noastră, XII, 1936, p. 60-61.
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grele. Interesele naţionale şi culturale ale neamului întregit reclamau reorganizarea învăţământului şi unificarea feluritelor şcoli primare existente până atunci
într-un singur tip24.
Datorită războiului şi, mai ales revoluţiei din toamna anului 1918, învăţă
mântul stagnase aproape. în judeţul Sălaj n-au funcţionat în anul şcolar 19181919 nici măcar jumătate din şcolile existente25.
In procesul pregătirii începerii noului an şcolar în condiţii cât mai bune
s-au organizat cursuri de vară pentru învăţătorii suplinitori, s-au definitivat conducerile şcolilor de stat şi comunale, s-au numit primii revizori şcolari. Dar, după
mai mult de patru ani de război, în care reperaţii nu s-au făcut, iar multe localuri
de şcoală au fost devastate şi deteriorate, situaţia nu putea fi uşor îndreptată.
Revenirea învăţământului primar la starea de normalitate se făcea încet. Edificiile
şcolare, dintre care multe căpătaseră în timpul războiului alte destinaţii, trebuiau
grabnic reamenajate. Reparaţiile necesare s-au efectuat, în cazul multor şcoli sălă
jene, în vara anului 1919. Rămâneau necorespunzătoare, la începutul anului şcolar
1919-1920, cele din Cheud, Domnin, Traniş, Rona, Bârsa, Băiţa, Tămăşeşti, ş.a.2G.
Lipseau şi învăţătorii. Statul român avea nevoie în administraţie, justiţie,
finanţe, de mulţi intelectuali. Preoţii şi învăţătorii, care formau m.ajoritatea intelectualilor ardeleni, au trebuit să se improvizeze în purtătorii diferitelor slujbe
administrative. Şeful Resortului Cultelor şi Instrucţiunii Publlice, V. Branişte, îi
îndruma pe învăţătorii care ocupau funcţii de primar şi secretar comunal să-şi
reocupe posturile. Dar, „având în vedere lipsa de elemente capabile pentru introducerea vieţii administrative româneşti, învăţătorii pot ocupa funcţiile în orele
libere şi vacanţe":17. Eforturi pentru asigurarea cadrelor didactice necesare s-au
făcut însă. S-a apelat la preoţi, la învăţătorii din Vechiul Regat, la cei pensionaţi, la suplinitori sau la învăţătorii de altă naţionalitate, dacă aceştia juraseră fidelitate statului :·omân.
Anul şcolar a putut începe la I octombrie 1919 în câteva şcoli primare. Cele
mai multe, din comunele rurale mai ales, şi-au început cursurile mult mai târzii!
Frecvenţa lăsa de dorit. Lipsurile şi sărăcia i-au constrâns pe unii părinţi să-şi
folosească copiii la muncile din gospodărie. Războiul, pe de altă parte, îi dezobiş
nuise pe mulţi să-şi mai trimită copiii la şcoală. Abia în iarnă frecvenţa va cunoaşte o oarecare îmbunătăţire pentru ca în primăvară, când muncile agricole
reincep, să se înrăutăţească din nou. Doar şcolile confesionale minoritare au o
situaţie mai bună. Aici,· fără a se respecta noul plan de învăţământ, instrucţia decurgea însă tot în spiritul vechi2B.
Cu toate măsurile luate de Revizorul şcolar al judeţului Sălaj, condus de
Ioan Mango, în anul şcolar 1919-1920 n-au funcţionat IO şcoli de stat în limba
română (din 52), 64 şcoli confesionale greco-catolice (din '145) şi o şcoală confesională ortodoxă (din 7). Faţă de anii anteriori, când războiul determinaseră închlderea a mai mult de jumătate din numărul şcolilor, saltul înregistrat de şco
lile româneşti în sensul îmbunătăţirii activităţii este evident. Lucrurile stăteau
mai bine în cazul şcolilor minoritare. Toate cele 15 şcoli de stat maghiare au
funcţicmat. Din cele 70 şcoli confesionale reformate doar două nu şi-au deschis
porţile în 1919. Şcolile izraelite şi luterane au funcţionat toate, iar din cele nouă
şcoli confesionale romano-catolice doar două nu şi-au putut desfăşura activitatea.
Examenele finale s-au ţinut între 10-25 mai 1920 la şcolile confesionale şi între
10-21 iunie 1920 la cele de stat. „Faptul că s-au desfăşurat în limba română au
făcut o bună impresie asupra oamenilor"29.
Apreciabile progrese se obţin în anul şcolar 1920-1921. fo comunele urbane.
centrele de plasă şi „comunele fruntaşe"JU cursurile şcolilor primare au putut
începe în luna septembrie. La sate însă, ca şi in anul precedent, ele încep în
24 Arh. Stat. fond Prefectura judeţului Sălaj, dos. 135 - III - 7/1992.
XII, 1936, p. 60.
26 Arh. Stat Sălaj, fcmd Prefectura judeţului Sălaj, dos. 131 III - 9/1920, f. 1'fl Gazeta Oficială a judeţului Sălaj, 1919. p. 19.
·
68 Arh. Stat. Sălaj, dos. cit., f. 12.
29 Idem, f. 1·3.
30 Idem, dos. 133 II - 5/1921, f. 1.
25 Şcoala Noastră,
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luna octombrie sau chiar mai târziu. Persistau unele lipsuri în mobilier, manuale
şcolare. rechizite. Şcolile de stat româneşti înfiinţate în Bocşiţa, Giorocuta-Moiad,
Păţăluşa, Reghea, Sighet unde şcoala nu mai funcţionase de mulţi ani - au
întâmpinat cele mai mari dificultăţi.
Conform ordinului Ministerului Instrucţiunii Publice nr. 19422 din 17 iulie
1920, pe lângă toate şcolile de stat din comunele cu populaţie maghiară s-au înfiinţat secţii maghiare „la care instrucţia se face de către învăţători de aceiaşi
naţionalitate ~i religie şi în mod gratuit" 31 •
lmbunătaţiri cunoaşte şi activitatea grădiniţelor de copii. Dacă în anul şcolar
1919-1920 nu funcţionase nici măcar o singură instituţie de acest fel, în anul
şcolar 1920-1921 au funcţionat toate cele existente. Mai erau, însă, doar şase:
4 de stat, una comunală şi una confesională reformată. Funcţionau regulat „dar
din cauza .indolenţei părinţilor cu elevi puţini":l:l. Cinci aveau limba de predare
română, iar una cta confesională reformată din Zalău - îşi desfăşura instrucţia
in limba maghiară. Faţă de perioada premergătoare Marii Uniri, când funcţio
naseră 16 grădiniţe de copii ale statului şi una comunală, reculul este evident,
dar procesul de înfiinţare a lor va continua în următorii ani când Zalăului, Şim
leului, Crasnei, Tăşnadului şi Acâşului, unde existau asemenea in.stituţii şcolare,
li se vor alătura alte şi alte localităţi.
Statisticile, înaintate de către Revizorul şcolar judeţean Prefecturii, demonstrează că în anul şcolar 1920-1921 a avut lac o reală consolidare a învăţământului
primar. Au funcţionat cu 48 şcoli şi 58 învăţători, mai mult decât în anul şcolar
anterior. Creşterile cele mai mari s-au înregistrat în cazul şcolilor de stat (14)
şi şcolilor greco-catolice (30).
An după an rezultatele obţinute sunt tot mai bune. Edificiile şcolare sunt
reparate. Altele noi se construiesc. Dar localuri improprii desfăşurării procesului
de învăţământ se întâlnesc încă. La începutul anului şcolar '1921-1922 şcolile primare din Zalău, Dioşod, Hodod, Ulciug, Sâncraiul Silvaniei erau aproape inutilizabile. Datorită lipsei localurilor de şcoală sau a deplorabilei stări a acestora,
multe şcoli continuă să funcţioneze în localuri închiriate. Lipsea, în multe cazuri,
combustibilul necesare încălzirii şco'.ilor. Era, aceasta, doar una dintre cauzele închiderii, pe timp scurt, a şcolilor respective. La începutul fiecărui an de învăţă
mânt prea puţini elevi frecventau şcoala. Muncile agricole reprezintă, şi acum,
principala cauză. Bolile contagioase întrerupeau şi ele, de multe ori, mersul normal al învăţământului. De exemplu, in luna martie 1921 se ivise, în şcolile primare
din Zalău, Uileacul Şimleului, Santău, Tohat, Vaşcapău pojarul, iar în Hodod
scarlatina. Nu lipseau dizenteria, febra tifoidă ş.a.
Bunul mers al învăţământului primar (până la apariţia legii învăţământului
primar şi normal-primar din 1924) era influenţat negativ şi de lipsa materialului
didactic. Lipseau ,,cu desăvârşire"J:l tablourile istorice, hărţile, măsurile metrice,
măsurile de greutate, globul pământesc, colecţiile de tablouri, colecţiiile zoologice
etc. Se întâlneau, în unele locuri doar, harta României, instrumente simple de
calcul sau câteva instrumente de fizică.
Lipseau şi bibliotecile şcolare. Intr-un Raport înaintat Prefecturii, revizorul
şcolar I. Mango, evidenţia faptul că „una din cauzele fundamentale ale lipsei de
cărţi
este absenţa unei case de editură care să se ocupe exclusiv cu editarea
cărţilor pentru copii". Cărţile ilustrate editate de „Cartea Românească" preciza
raportul - „nu vor putea ajunge niciodată in mâinile lor fiind prea scumpe", iar
cele din „Pagini alese", deşi ieftine. „se adresează mai mult cititorului adult decât
copilului de şcoală. Chestiunea bibliotecilor şcolare s-ar putea rezolva prin Casa
Şcoalelor şi a Culturii poporului" se considera în încheierea raportului citat34 •
Tot mai mulţi învăţători erau calificaţi. Dar ei absolviseră şcolile normale
ungureşti sau şcoala normală confesională de la Gherla. unde instrucţiunea se
făcea în limba maghiară. Erau necesare, deci, cursuri de vară pentru perfecţio
narea pregătirii profesionale a învăţ.ătorilor. începute încă din vara lui 1919.
31
32
33
34

Ibidem, f. 2.
Idem, dos. 135 Ibidem, f. 8.
Ibidem, f. 9.
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cursurile urmăreau să ridice nivelul învăţătorilor de la şcolile de stat cu predare
în limba română cel puţin la nivelul învăţătorilor de la secţiile maghiare sau a
celor aparţinând învăţământului confesional minoritar. Erau, însă si alte categorii de învăţători. Una, care se prezenta destul de mulţumitcrr, e;a ·reprezentată
de „învăţătorii ajutori". Erau, incluşi, aici, învăţătorii care absolviseră patru clase
secundare şi care urmaseră toate seriile cursurilor de vară. O altă categorie a
„învăţătorilor toleraţi'', era alcătuită din cântăreţi de biserică, meseriaşi sau plugari mai luminaţi. S-a apelat la ei din cauza lipsei de învăţători calificaţi. Toată
munca lor educativă se rezuma la câteva elemente de s<'ris, citit şi socotit. Cei care
urmăreau şcoala primară într-o şcoală în care funcţiona un asemenea învăţi'1to1· intrau în armată „tot :analfabeţi ca şi cl'i care n-au cercetat ~coala niciodat[1. Ar fi
mai bine dacă aceste catedre ar fi lăsate vacante":is.
In judeţul Sălaj, in anul şcolar 1922-1923, funcţionează, la şcolile primare
şi grădiniţele de copii 416 învăţători. Dintre aceştia 34:3 erau titulari, 37 ajutori
şi 36 toleraţi. Impărţiţi după naţionalitate erau: 227 români, 181 maghiari,
2 germani şi 6 evrei. Comparând cu anul şcolar 1919-1920, când erau încadraţi în învăţământul primar 293 învăţători (de toate categoriile) sau cu anul şccrlar 1920'1921, când numărul lor era de 351, avem dimensiunea progresului realizat de Revizoratul şcolar judeţean în încadrarea şcolilor primare cu cadrc'e m•cesare.
In şcolile confesionale ale minorităţilor (reformate, romano-catolice, evanghelice-luterane şi izraelite), multe create după 1918, frecvenţa şi progresul instrucţiei erau mai bune decât în cazul şcolilcrr româneşti. Este necesară, însă, o precizare: rezultatele cele mai bune se obţineau la obiectele predate în limba maternă
a elevilor. In schimb la istorie, limba română, geografie şi constituţie progresul
„aproape la toate şcolile este slab din motivul că învăţătorii nu cunosc limba
română:JS. De altfel, în multe şcoli confesionale minoritare (Sâncraiul Silvaniei,
Naimcrn, Verveghiu, Ţicău) geografia şi istoria erau predate numai în limba maghiară3'. Alte şcoli, cele mai multe, nu aveau un program de învăţământ aprobat
de autorităţile superioare ale statului român, nu înaintau planurile analitice şi
orarele spre aprobare, iar preotul şi învăţătorul refuzau să semneze procesele verbale ale inspecţiilor şcolare „pe motiv că nu sunt redactate în ungureşte" 38 • Corpul
didactic al acestor şcoli avea însă o pregătire profesională temeinică. Şco'li ale
minorităţilor acomodate noilor împrejurări şi care respectau legea erau doar cele
izraelite şi evanghelice-luterane. Funcţionau în judeţul Sălaj în anul şcolar Hl241925, 49 şcoli reformate maghiare, cu 64 învăţători, 10 şcoli romano-catolice cu
15 tnvăţători, 2 şcoli romano-catolice slovace cu 2 învăţători, o şcoală luterană
germană cu un învăţător şi o şcoală izraelită, în limba română, cu trei învăţători.
Mai funcţionau, în acelaşi an şcolar, nouă şcoli religioase (Talmud - Thora) cu
15 învăţători~.

Faptul că aceste şcoli erau frecventate de un număr mare de elevi, iar secţiile maghiare ale şcolilor de stat româneşti erau, din cauza lipsei de elevi, aproape inexistente, a atras atenţia celor răspunzători de soarta învăţământului primar. Reforma
acestuia devenise necesară. Toate tipurile de şcoli primare existente trebuiau
unificate. Reglementări se făcuseră şi până atunci. Incă în anul 1919. Decretullege nr. 2844 din 5 iulie'IU preciza în ce consta atât cursul elementar, cât şi cel
complementar, care era scopul unuia şi al altuia şi ce materiii erau predate în
fiecare din ele. Astfel, în cursul elementar, care trebuia să dea cunoştinţele absolut indispensabile oricărui cetăţean român. se predau: instrucţia morală şi religioasă, catehismul şi rugăciunile, citirea şi scrierea, limba română, aritmetica
practică şi noţiuni elementare de geometrie, noţiuni de istorie a românilor, de
geografie şi drept civic, noţiuni de ştiinţe naturale şi fizice, noţiuni de iE;ienă,
desen, cânt, exerciţii şi jocuri gimnastice, lucru manual şi lucrări practice agri35 Idem, dos. 137 - III - 11/1923.
36 Idem, dos. 140 III - 1/1925.
'j1 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Idem, voi. IX-X, Hl19-1922, p. 110-111.
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Constituţia din martie 1923 conţinea şi ea însemnate dispoziţii privind învăţământul public. Cuprinse in art. 23 ele aveau la baza principiile libertăţii, gratuităţii şi obligativităţii. O libertate deplină, dacă nu erau atinse ordinea publică şi bunele moravuri, o gratuitate generală şi o obligativitate restrânsă asupra
·şcolii primareq1 • I. Nistor considera că, pentru a şterge deosebirile existente între
tipurile de şcoli primare, era necesară o revizuire generală. Se impunea dispariţia şcolilor confesionale „dar învăţământul religios trebuia să ramână" 42. Minorităţile aveau în continuare dreptul de a-şi cultiva limba şi de a deschide şcoli
pe propria so·coteală. Obligativitatea, care era o îngrădire a libertăţii personale,
trebuia menţinută cu orice preţ deoarece „numărul analfabeţilor era înspăimântă

tor de mare"43.
ln anul şcolar 1923---'1924 apărea, în continuarea procesului unificării învă
ţământului, sub ministeriatul lui C. Angelescu, la 26 iulie 1924, „Legea pentru
învăţământul primar al Statului (şcoli de copii mici, şcoli primare, şcoli şi cursuri
de adulţi, şcolile şi clasele speciale pentru copii debili şi anormali educabili) şi
învăţământul primar normal"qq. Legea din iulie 1924 dădea învăţământului primar
o nouă organizare, în sensul unificării şi centralizării sale. Conform legii primul
grad al învăţământului cuprindea şcoala de copii mici, şcoala primară, şcoala şi
cursurile de adulţi, şcolile şi clasele speciale. Numărul anilor de studiu. pentru
elevii care nu treceau în şcolile secundare, era ridicat la şapte, iar obligativitatea
învăţământului primar se prelungea până la vârsta de 16 ani. Se luau, în acelaşi
timp, măsuri pentru frecventarea regulată a şcolii şi pentru ajutorarea celor lipsiţi
ele mijloace ma·teriale. Programarea şcolară, cu mici schimbări pentru ultimii trei
ani de studiu, era aceeaşi în şcolile statului, ca şi în cele particulare. Se unifica,
in ceea ce privea pregătirea şi numirea, transferul etc., corpul didactic rural şi
urban.
.
Noua lege plasa judeţul Sălaj în zona culturală a ţării. Ministerul Instrucţiunii a dispus ca învăţătorii merituoşi, originari din judeţe care nu făceau parte
din zona culturală, să primească un spor de 500/o asupra asupra salariului de bază.
pe întreg anul şcolar 1923-1924. Ei se vor bucura de sporuri de salarii, gradaţ.ii
şi ;1!te avantaje în perioada următoare. Fiecare şcoală primară din judeţ a primit
un exemplar din legea învăţământului însoţit de un ordin circular cu instrucţiunile
nece~are. Părţile mai însemnate din lege au fost, prin afişe şi conferinţe, aduse la
cunoştiinţa oamenilor.
Ministerul Instructiunii a numit în judeţul Sălaj. la începutul anului şcolar
1924-1925, 92 învăţători. S-au prezentat la post doar 65. Oamenii au acceptat cu
gr0u noua lege. tnvăţătorii au fost puşi într-o situaţie dificilă. Răzbunarea să
tenilor, care nu înţelegeau intenţiile legiuitorului, s-au abătut asupra lor. Unii
învăţători erau bătuţi, iar în Bârsăul de Sus. de exemplu, juratului care executa
pedepsele şcolare, sătenii i-au aprins casa, întregul avut al acestuia pierind în
flăcări.

In noiembrie 1924 doar trei comune ale judeţului erau încă lipsite de loc~
Preuteasa, Subcetate şi Stârciu. Era efectul politicii de construcţii şco
lare duse de Revizorul şcolar judeţean. Se ridicaseră, în Doh, Zahoc, Sighet, Coşeiu, Vaşcapuă, Biuşa, Cheud, Năpradea, @ălpâia, Giorocuta, ş.a., sau erau în
construcţie, moderne localuri şcolare. In alte comune: Boian, Plesca. ş.a. edificiile necesare şcolii au fost cumpărate. In comunele în care şcoala funcţiona în
local închiriat sau impropriu, se adunau materialele necesare începerii lucrări
lorq:j. Era cazul comunelor Bulgari, Răsolţul Mare, Supurul de Sus, Hidig, Şumal,
Racâş, ş.a. Localuri slabe mai erau încă în Var, Domnin, Bârsa, Noţig, lnău, dar
şrolar:

41 •

**

Constituţia

din 1923 în dezbaterea contemporanilor,

Bucureşti,

1990,

p. 518.
42 Ibidem, p. 525.
43 Ibidem, p. 528.

44
45

Cod Hamangiu, vol. XI, 1923-1924, p. 525.
Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura judeţului

Sălaj,
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Comitetul central de con·s.trucţii şoolare, creat la inceputul anului 1924, le va
avea în atentie.
In acest prim an de aplicare a noii legi a învăţământului primar, învăţământul de stat .sălăjean s-a compus din: 218 şcoli. primare cu 326 învăţătorii (290 titulari, 36 suplinitori şi toleraţi), 5 gră
diniţie
de copii cu 5 conducătoare (3 titulare şi două suplinitoare),
5 şcoli de ucenici (în Zalău, Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Jibou şi Tăşnad)
şi HJO cursuri de adulţi. Câţia învăţători nu au intfiin4at asemenea cursuri, alţşi
nu le-au putut conduce. S-au cerut, pentru toţi aceştia, sancţiuni. Nu s-a ţinut
şcoală în Preuteasa, Stârciu, Subcetate (din cauză că edificiul şcolar lipsea), Panic
şi Fizeş (unde titularii erau în armată). învăţământul minorilor s-a desfăşurat,
în acelaşi an şcolar, în 63 şcoli cu 85 învăţători.
Copii sălăjeni de vârstă şcolară (7-16 ani), conform recensământului început
în august 1924 şi încheiat în noiembrie acelaşi an, erau 38.672. După naţionalitate
cei mai mulţi erau români (24.625), urmaţi de maghiari ('11.112) şi evrei (1.535).
In judeţ mai erau elevi germani (218), ruşi şi ruteni (7), sârbi (2). Celelalte naţio
nalităţi aveau, în tCJl:al, 1.135 copii de vârstă şcolară46.
Conform prevederilor legii administrative, începând cu '1 ianuarie 1926, au
trecut la judeţul Sălaj toate comunele aparţinătoare plăşilor Carei (din judeţul
Satu Marc) şi Valea lui Mihai (din judeţul Bihor). ni afara acestora au mi trecut, sub raport administrativ, la judeţul Sălaj, comunele: Dobra, Hurez, Racova
(din judeţul Satu Mare), Băbeni, Brâglez, Ciocmani, .Cristolţul Mare, Cristolţel,
Muncel, Solona, Surduc (din judeţul Someş) şi Trestia (din judeţul Cluj). Din judeţul Sălaj a trecut la judeţul Cluj comuna Tusa. „Şcolile primare din comunele
amintite trec în mod firesc sub administraţia şi controlul oficial al revizoratului
şcola~ din Zalău" 41 • Comuna urbană de reşedinţă era Zalău! încă din anul 1876
când, prin unirea comitatelor Crasna şi Solnocul de Mijloc, s-a format judeţul
Sălaj. Din 1926 judeţul, de graniţă acum (cu Ungaria), va avea 10 plăşi, tre.:
comune urbane şi 267 comune rurale, grupate în 101 notariate48 • Alte minore reorganizări (transformarea unor cătune în comune rurale) vor urca numărul comunelor la 286. Până la sfârşitul perioadei interbelice acest număr va rămâne neschimbat. în mod corespunzător sporeşte, desigur, numărul şcolilor.
Progresele realizate în timpul guvernării liberale sunt, în construcţii şcolare.
dotarea cu cele necesare şcolii etc„ evidente şi în cazul judeţului Sălaj. Numai
că, în frecvenţă şi înscrierea copiilor la şcoală, după doi ani de la punerea în
aplicare a legii învăţământului primar „nu se vede nici o îmbunătăţire", deoarece
ţăranul, ca şi în trecut, a rămas apatic faţă de şcoală, răzbunându-se, prin crime,
incendieri sau bMăi, pe cei care aplicau legca 49 • Cauzele acestei triste situaţii,
după I. Mango revizorul şcolar al judeţului -, erau multiple. Unele aparţineau
ţăranului şi lumii satului: ignoranţa, sărăcia altele, învăţătorului: lipsa de pregătre, lpsa nţiatve, ţinuta şi purtare ncorectă, dispersrea forţelor în alte activităţi; altele, legislaţiei învăţământului; amenzile şi modalitatea lor de încasare,
sfârşitul anului şcolar abia vara când în gospodăriile ţăranilor era cel mai
mult de lucru, etc. Erau şi mijloace de îndreptare: munca de convingere a ţăranului
asupra importanţei şcolii, grijă în aplicarea amenzilor, care trebuiau doar rar şi
cu măsură folosite, asigurarea cadrelor didactice necesare, tratarea blândă şi pă
rintească a elevilor, ţinuta şi purtarea corectă a invăţătorilor 50 • Unde aceste mijloace erau folosite rezultatele nu se lăsau aşteptate. tn Asuajul de Jos, de exemplu, sub conducerea învăţătorului Ioan Buta, toţi copiii frecventau şcoala. Era.
totuşi, daar o fericită excepţie.
Deschiderea cursurilor şcolilor primare din judeţ, în anul şcolar 1927-1928,
s-a amânat cu o lună şi jumătate. Cauza nedoritei situaţii era paralizia infantilă
ce bântuia unele judeţe. In Sălaj boala nu s-a extins, dar autorităţile au considerat că este mai bine să o prevină. Situaţia materială a şcolilor a fost, în ge46 Ibidem.
11 Şcoala Noastră, Ifi, 1926, p. 38.
4B Gazeta Oficală a judeţului Sălaj,

VII, 1926, nr. 7.

4u Şcoala Noastră, III, 1926, p. 89.
5U Ibidem, p. 93-95.
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neral, satisfăcătoare. Toate comunele dispuneau de localuri şcolare. Puţine mai
erau închiriate sau necorespunzătoare. Posturile de învăţători s-au înmulţit cu
10, s-au înfiinţat 4 şcoli primare şi o ,grădiniţă de ·copii. In ,total, în acest an
.şcolar, au funcţionat 284 şcoli de stat cu 484 învăţători, dintre care 456 titulari şi
28 supJinitori, 17 grădiniţie de copii cu 20 conducătoare şi 105 şcoli minoritare şi
o grădiniţă de copii minoritară cu 175 cadre didactice. Frecvenţa, însă era tot
slabă. „Mai este mult de făcut până când vom putea aduce la şcoală şi alte
câteva mii de copii (n.n.), care azi nu o frecventează" 51 • Chiar cei care frecventau
şeoala nu se prezentau la cursuri decât
părăseau. Amenzile, acumulate, încasate
vocau adevărate revolte.

toamna târziu, iar primăvara devreme o
după expirarea termenelor legale, pro-

ln cadrul unei vizite care a cuprins mai multe judeţe, ministrul Dr. C. Angelescu a vizitat, în zilele de 27-28 mai 1928, judeţul Sălaj. El a asistat la inaugurarea noilor localuri şcolare din Boian-Plesca, Stârciu. Răstolţ, Vaşcapău, Racâş, Galpâia, Var, Năpradea, Cheud şi Biuşa. Pe parcurs a vizitat şi alte şcoli.
Concluziile ministrului instr_ucţiunii erau, după vizitâ, mai mult decât satisfăcă
t9are, progresul făcut de şcolile sălăjene fiind considerat „uimitor"52.
Cursul ascendent din anii '20 a fost, însă. întrerupt de marea criză economică.
Cheltuielile pentru învăţământ s-au redus mult. Multe posturi de învăţători au
fost desfiinţate. Numărul copiITor neşcolarizaţi a crescut. Numărul analfabeţilor s-a
mărit. Anul şcolar 1931-1932 „se poate numi cu drept cuvânt -«Tragedia şcoalei
româneşti» sub toate aspectele"53 . Mizeria materială a şcolilor era deplină. Fondi.Jrile necesare întreţinerii lipseau aproape cu totul. Combustibilul era asigurat
de elevi. Invăţătorii n-au primit salariile câte 4-6 luni, trăind din mila sătenilor.
Frecvei:iţa, din cauza indolenţei şi sărăciei ţăranilor, a fost foarte scăzută, iar despre sancţiuni, în condiţiile crizei, nici nu putea fi vorba. Revizoratul şcolar judeţean, ce trebuia să îndrume învăţământul primar era aproape desfiinţat (doar
trei persoane) 54 • Starea de spirit dominantă în cadrul corpului ditlactic primar a
fost deprimată, dar caracterizată, totuşi„ de o „resemnare nobilă şi un optimism
in puterile proprii"55.
Şcoli, deşi în număr necorespunzător, existau, în anul 1931-1932, în toate
comunele. Erau necesare încă, având în vedere numărul obligaţiilor la şcoală, cam
150-200 săli de învăţământ şi toţi atâţia învăţători. Nu mai erau învăţători fără
diplomq, erau, în schimb, „normalişti cu diplomă fără posturi" într-un număr
::onsiderabil56.
ln judeţ funcţionau în total 282 şcoli primare de stat (278 rurale şi 4 urbare).
Dintre acestea 10 erau cu limba de predare maghiară şi română (stutliile naţio
nale), la 22 şcoli funcţionau secţii maghiare, 2 aveau limba de predare germană
şi română, iar la 3 funcţionau secţii germane.
Grădiniţe de copii, de stat, erau 26, dintre care 5 cu limba de predare germană, iar pe lângă 4 erau secţii germane.
Şcoli primare confesionale (particulare) minoritare erau 103. Dintre acestea
85 erau maghiare, 12 germane, 4 evreieşti, una luterană şi una slovacă. Grădiniţa
de copii, maghiare, erau două. To·ate aceste şcoli particulare erau puse, în conformitate ·cu dispoziţiile legii învăţământului particular din 22 decembrie 1925,
sub supravegherea şi controlul Ministerului Instrucţiunii şi nu se puteau înfi:nţa
decât în baza unei autorizaţii date de acesta. Ele puteau funcţiona numai cu programa şcolilor statului şi nu eliberau diplome ci adeverinţe din care să rezulte
studiile făcute în şcoală. Limba de predare era stabilită de susţinătorii şcolii respective. ln grădiniţele de copii era obligatorie folosirea limbii române, în conversaţii, cel puţin o oră zilnic. In şcolile particulare, începând din clasa a-III-a
primară, limba română, istoria Românilor şi geografia României trebuiau predate
in limba română, in mod obligatoriu, în numărul de ore stabilit prin regulament
51

Idem. V, 1928, p. 264.

52 Ibidem, P. 261.
53 D. Mărgineanu, op. cit., p. 10.
54 Ibidem, p. 14.
55 Ibidem, p. 19.
56 Ibidem, p. 20.
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Pentru a obţine dreptul de publicitate, şcolile particulare trebuiau să îndeplinească o serie de condiţii: vechime de cel puţin un an, - local cu săli pentru
fiecare clasă, - învăţători titulari. - predarea materiilor prevăzute in programele analitice ale şcolilor similare de stat, - înscrieri şi cursuri după regulile
stabilite pentru elevii şcolilor statului etc.
Corpul didactic în şcolile statului era format din 508 învăţători şi 33 conducătoare de grădiniţe de copii, 466 erau români, restul minoritari. In cele 103 şcoli
minoritare particulare funcţionau 1.79 învăţători, iar în grădiniţele de copii, maghiare, 2 învăţătoare. Corpul didactic din judeţul Sălaj, în total 722, era format .
din 404 bărbaţi şi 318 femei37.
Lipsa de localuri şi învăţători a făcut ca din cei 54.497 copii de vârstă şco
lară să rămână neînscrişi 8.925. Se adăugau 7.147 înscrişi care,
din aceleaşi
motive, nu au frecventat. Din aceştia nici măcar 20/o nu erau minoritari. Faţă de
numărul românilor, însă, cei care
nu frecventau, reprezentau 410/0, a imensă
cifră a „candidaţilor de analfabeţi". Erau şi 6.834 adulţi între 16-18 ani „în
cea mai mare parte complet analfabeţi"58. „Absolvenţii învăţământului primar complet (cu VII clase) ne dau doar un procent foarte mic şi anume 381 absolvenţi.
adică 1,090/o al elevilor înscrişi şi numai 0,970/o al efectivului total (39.050) de
copii români obligaţi la şcoală (ciclul inferior şi complcmentar)"59 •
D. Mărgineanu considera că, în principal, cauzele obţinerii unar asemenea
rezultate nesatisfăcătoare sunt: insuficienţa localurilor de şcoală, indiferenţa faţă
de cursul complementar, nediferenţierea învăţământului după zone, lipsa spri}inului din partea administraţiei, intrarea în «horă» a copiilor de vârstă de 13---14
ani, după care, «Vorbă nu mai poate fi de a-i aduce la şcoală„"GO.
Şcoala evoluează pe aceleaşi cordonate şi în anii care urmează. La începutu[
anului şcolar 1932-1933 revizoratul şcolar făcea aceste triste constatări: săli de
învăţământ rigide, muzee şcolare aproape inexistente, material didactic defectuos
şi incomplet, biblioteci şcolare care unde există - nu sunt consultate, muncă
practică şi dexterităţi (lucru
manual, desen) neglijate, coruri şcolare doar la 810 şcoli (din 284), învăţători fără cultură profesională, activităţile, la clasele
V-VII, neînsemnate61.
Cele mai neglijate rămâneau, totuşi, şcolile şi cursurile de adulţi. A vând cascop completarea învăţământului primar şi creşterea utilităţii sociale a individului, aceste cursuri nu au dat rezultatele aşteptate. In Sălaj rezultatul era aproape
nul. „Şcoala noastră"62 scria, referinduse la aceste cursuri, „s-au plătit câteva
milioane din bugetul statului conducătorilor şcolilor şi cursurilor de adulţi fără
să fi dat un singur adult în mod legal, examenul de 4 clase primare. Nici nu
mai vo_rbim de examenul de absolvire a învăţământului primar".
Situaţia se va îmbunătăţi după anul 1933. Legea învăţământului primar va
suferi unele modificări, vizând îmbunătăţirea frecvenţei mai ales, în 1934 şi
1037. Se construiesc noi şcoli primare şi se creează noi posturi de învăţători. Frecvenţa se îmbunătăţeşte, chiar şi în cazul cursului complementar. Acesta rămâne,
însă, pe mai departe, cel mai puţin frecvent (6t>O/o) 63 ş"i nu va da, niciod.ată,
rezultatele scontate.
în judeţul Sălaj creşterea numărului şcolilor primare, a grădiniţelor de copii
şi învăţătorilor este evidentă. in 1938 existau 301 şcoli de stat, cu un efectiv de
745 învăţători şi învăţătoare, grădiniţe de copii erau 46 cu un efectiv de 55 conducătoare. iar şcoli primare confesionale particulare (minoritare) funcţionau 98 cu
un efectiv de 198 învăţători şi învăţătoare. S-au înfiinţat, pentru predarea învăţământului practic, 10 posturi. Ele erau ocupate de „maestre pentru predarea
"' Ibidem,
'iB Ibidem,
:iLl Ibidem,
nu Ibidem,
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IX, 1932, nr. 7.
op. cit., VI, 1929, p. 335.
Gh. TătăPescu, Fapte Date. Cifre •...

Bucureşti
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gospodăriei, maiştrii

pentru predarea lucrului manual şi agronomi pentru predarea
practicii agricole"34. tn medie unui învăţător ii revenea un număr de 72-75 elevi.
S-au clădit, in doar doi ani (1936-1938), 32 şcoli cu 61 săli de clasă şi locuinţe
pentru directori. In curs de construcţie erau, în 1938, un număr de 18 şcoli. Cu
toate aceste rezultate bune, numărul şcolilor rămânea insuficient. Datorită acestui
fapt, obligativitatea învăţământului (prevăzută încă de legea din 1864) nu a putut fi
realizată niciodată oentru toti copiii. Revizorul şcolar al judeţului Sălaj estima
necesarul de localuri şcolare la
100 (pentru comunele în care lipseau sau erau
necorespunzătoare), iar a grădiniţelor de copii la
50, acestea fiind „absolut indisponibile pentru interesele noastre naţionale''ffi. Sălile pentru băi lipseau. Doar in
şcolile ridicate în anul şcolar 1937-1938 existau băi şcolare. Se îmbunătăţise starea sanitară a elevilor. Cazuri grave, spre deosebire dP anii 20', nu se mai întâlnesc.
Bolile molipsitoare, puţine, erau din timp aduse la cunoştinţa autorităţi'or, iar medicii de circumscripţie şi serviciul sanitar luau mâsuri eficiente de împiedicare a
răspândirii lor.
Pentru clasele I-IV a fost în vigoare o programă minimală unică, completată,
tot atunci (1938), cu o programă adaptată secificului regional. Cursului superior
primar (clasele V-VII) i se intensifica caracterul practic şi regionnl. Era de trei
tipuri: agricol-gospodăresc, industrial şi comercial. Cursurile, în aceste clase, durau
de la 15 octombrie la 15 apriJie66. Legea pentru organizarea şi funcţionarea învăţă
mântului primar şi normal primar, adoptată un an mai târziu, conţinea prevederi
în spiritul modificărilor introduse în 1938. Se asigura, în plus, un conţinut al claselor supraprimare mai apropiat de acela al gimnaziilcn-67 . Această lege, adoptată în
timpul ministeriatului lui P. Andrei, era influenţată de tendinţele noi în pedagogia
Vf"emii: pedagogia comunităţilor de muncă, programe bazate pe metoda centrelor
::le i n terese68.
Dascălii sălăjeni au desfăşurat, în întreaga perioadă interbelică, o bogată activitate extraşcolară. In cadrul Reuniunii Învăţătorilor Români Sălă;eni, ce îşi ţinuse
adunarea generală de constituire la 10 septembrie 1871, în Şimleu Silvaniei, dascălii
şi-au lărgit şi cristalizat mereu cunoştinţele teoretice, prin discuţiile din adunările
generale. Primul preşedinte a fast Demetriu Coroianu, vicarul Sil\'aniei. După 1874,
awciaţia se împarte în 5 reuniuni-filiale şi pune bazele bibliotecilor pe aceste subdiviziuni. Invăţătorii au lu11t parte, prin produsele muncii lor intelectuale, la adunările despărţământului sălăjean al Astrei. Ei au participat, de exemplu, in delegaţia celor 300, care, in 1892, au dus Memorandumul. la Viena. în marile război
mulţi au murit sau au fost luaţi ostateci, numărul lor rărindu-se simţitor.
După realizarea statului naţional unitar român, învăţătorii, la Sibiu, în februarie 1919. pun bazele Asociaţiei lnvăţătorilor din Transilvania. La 10 iunie 1919
a luat fiinţă şi sectia învăţătorilor sălăjeni. Denumirea de Reuniunea lnvăţători
lor Sălăjeni se modifică în Asociaţia Invăţătorilor din judeţul Sălaj~. Preşedinte
este nles Emil Pocola, învăţător în Bocşa Română. în 1926 preşedinte devine Simion Oros, din Şimleu Silvaniei. El mai fusese preşedinte, al Reuniunii, intre anii
l!ll3-1919. Atunci, îl înlocuise pe Alimpiu Barbulovici, ce deţinuse această funcţie
din anul 1878. tn anul 1935 Asociaţia Invăţătorilor din judeţul Sălaj avea peste
nOO m mbri activi (la înfiinţare, în 1871 avea 50 m2mbri. iar în 1910, 175 membri)îu.
In ;mul 1929, Comitetul central al Asociaţiei Invăţătorilor din Ardeal, Crişana şi
Mar<"lm11reş. întrunit în şedinţă la 27 august. <iprobă noul Statut al Asociaţiei lnvăţătnrilor Români din judeţtil Sălaj71. Scopul Asociaţiei era acela ele a fi ,.organul
de informaţie si susţinere a drepturilor şi intereselor membrilor ei, de o promova
şi dezvolta viaţa culturală a membrilor săi, de a dezvolta simţul de solidaritate
0

Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectttrti judeţului Sălaj, dos. 3:?65/1938, f. 50.
Ibidem, f. 51.
66 Scoala Noastră, XIV, 1938, p. 378.
fii * * *, Istoria învăţământului <itn România, Bucureşti, 1971, p. 264-265.
fJI * * * , Educaţia, învăţământul, gândirea pedagogică din România, Bucu64

65

reşti,

1978, p. 145-146.

69
7U
71

32 -

$coala Noastră, XIII, 1936, p. 276.
Ibidem, p. 277.

Op. cit., VI, 1929, p .585-587.
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între membri, de a ajuta la nevoie de boală, acidente, familie grea". Membrii puteau fi: de drept (ordinari), fondatori, onorari şi ajutori: Asociaţia se împăr
ţea în subsecţiile: Zalău, Şimleu Silvaniei, Carei, Valea lui :Mihai, Tăşnad, Supurul de Jos, Crasna, Jibou, Buciumi, Cehu Silvaniei.
învăţătorii trebuiau să facă nu doar educaţia copiilor, ci şi să se preocupe de
"curăţenia trupească" a acestora, de educaţia lor fizică. Elevii erau antrenaţi la
diverse activităţi: coruri, recitări de poezii, cântece etc. Dascălii trebiau să împodobească sălile de clasă cu portrete, steagul ţării, să se ingrijească de preocuparea
materialului didactic. Duminica şi în sărbători tot învăţătorii erau obligaţi să ducă
copiii la biserică. Pentru a-şi îndeplini aceste atribuţiuni dascălii apelau la diverse
mijloace de propagandă. Cele mai uzitate erau cercurile culturale, şezătorile, conferiţele ocazionale, corurile şcolare şi săteşti, excursiile, bibliotecile 72.
Preocupări pentru dotarea şcolilor cu biblioteci au existat. In parte, ele au şi
fost concretizate. in anul 1924, de exemplu, ca răspuns la repetatele cereri ale dascălilor, au fost expediate cărţi, în scopul constituirii unor biblioteci, şcolilor primare din: Zalău, Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Crasna, Jibou, Tăşnad, Buciumi, Acâş, Aghireş, Asuajul de Jos, Asuajul de Sus, Băseşti, Bobota, Căţelul Românesc, Gălpâia, Ortelec, Pericei, Santău, Supurul de Jos şi Odorheiu. Era urmare
directă a ordinului nr. 9540/1924 al Inspectoratului şcolar 73 •
învăţătorii aveau la dispoziţie, începând cu anul 1923, revista „Şcoala Noastră". Era organul oficial al Rev.izoratului şcolar, al Comitetului Şcolar judeţean şi al
Asociaţiei Invăţătorilor din judeţul Sălaj. In ea erau publicate numeroase articole scrise,
cele mai multe, de către învăţătorii sălăjeni. Ele se refereau la o multiudine de
aspecte. Problemele metodice, mijoacele şi principiile educaţiei, manuale şcolare,
activitatea didactică în şcoli formau principalul conţinut al revistei. Nu lipseau,
însă, informaţiile despre intensa activitate extraşcolară desfăşurată de învăţă
torii sălăjeni 74•
Cele mai multe şi eficiente activităţi le desfăşurau dascălii în cadrul cercurilor
culturale. Inainte de reforma administrativă de la mijlocul anilor 20, Sălajul era
împărţit, după numărul
plăşilor, în şase circumscripţii, având fiecare câte 6-9
cercuri culturale. Erau, în total, 40 asemenea cercuri. Unui cerc cultural îi aparţineau, după împrejurări, intre 3 şi 10 comune. Reforma administrativă aduce însemnate modificări în această organizare. Astfel, în anul 1927, cercurile culturale
din judeţ erau repartizate în 18 centre culturale. Acestea erau: Curitău, Buciumi,
Gălpâia, Cehu Silvaniei, Ariniş, Crasna, Valcăul de Jos, Moftinul Mic, Jibou, Tihău,
Supuru de Jos, Hodod, Bădăcini, Hălmăşd, Tăşnad, Satu Mic, Dindeşti şi Văşad 75•
in timp, alte şi alte reorganizări se produc. La mijlocul anilor '30 funcţionau în
judeţul Sălaj cinci cercuri culturale regionale: Zalău (cu opt cercuri mici), Şimleu
Silvaniei (cu nouă cercuri mici), Jibou (cu 12 cercuri mici), Tăşnad (cu nouă cercuri
mici), Carei (cu şase cercuri mici). Fiecare cerc purta un nume: Mihai Viteazul, Decebal, Simion Bărnuţiu, Mihai Eminescu, Vasile Lucaciu, Spiru Haret, Andrei Mureşanu, Gheorghe Pop de Băseşti, Andrei Cosma, Ioan Raţiu, Grigore Maior, Augustin Bunea etc.
Activitatea cercurilor se desfăşura, mai ales, duminica şi în sărbători, şi avea
două părţi: o şedinţă a corpului didactic şi o şedinţă publică. S-au distins, prin
numărul
şi calitatea acţiunilor organizate în anul şcolar 1924-1925 cercurile din
Buciumi, Bălan, Cehu Silvaniei. crasna, Gălpâia, Hodod, Jibou etc. In acel an s-a
ţinut, de exemplu, peste 100 conferinţe didactice, 75 lecţii practice, 250 conferinţe
poporale. 80 piese teatrale, 450 cântări, 520 recitări, 30 jocuri76 • Redăm, pentru
exemplificare, programul şedinţei de la Ilişua, din ziua de 19 martie 1933. Şedinţa
publică a fost deschisă de către Iosif Moldovan preşedintele cercului, învăţător
din Lompirt, cu o cuvântare intitulată „lnsemnătatea cercurilor culturale". A urmat
o conferinţă populară despre „Foloasele învăţării" a învăţătorului Ignaţiu Binder.
12
73

Op. cit., V, 1928, p. 21-22.
Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura

judeţului Sălaj,

fila 1.

14

75
76

Acta MP, VI, 1982, p. 476.
Monitorul judeţului Sălaj, X, 1928.
Arh. Stat Sălaj, dos. cit.
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Copiii prezenţi au recitat poezii, au cântat, şi-au executat dansuri naţionale in
curtea şcolii „spre veselia publicului spectator". In şedinţa corpului didactic, învă
ţătorul Grigore Dezsi a ţinut lecţia practică, gramaticală „Predicatul", iar învăţă
torul Silvester. din Durnuslău a făcut recenzia cărţii „Localismul educativ" de
S'"tanciu Stoian77.
Neajunsurile in desfăşurarea acestor activităţi ţineau, mai ales, de lipsa mijloacelor de deplasaFe. Invăţătorii „cu leafa lor de mizerie nu sunt in stare să plă
tească cărăuşia de astăzi pentru a se transporta cu căruţa la şedinţele cercurilor
culturale de două ori pe lună. Diurnă pentru aceste deplasări nu se dă. Sărăcia
îi face pe mulţi să nu poată lua parte şi astfel să fie amendaţi cu o sută de lei
pentru absenţă" 78 • Dar şcolile primare, de stat sau particulare, din mediul rural
sau din oraşe, şi învăţătorii care slujeau în ele au rămas, în întreaga perioadă interbelică, în pofida acestor neajunsuri, cei mai de seamă factori ai propagării ştiinţei
de carte.

2. INVAŢAMANTUL NORMAL -

PRIMAR

înainte de anul 1918, in judeţul Sălaj a funcţionat, pentru pregătirea invă
o şcoală normală de stat. Creată, în baza legii din 1868, în acelaşi timp cu
alte 19 şcoli normale ardelene, instituţia şcolară zălăuană va funcţiona fără întrerupere până în anul 1892. Gavril Trifu, profesor de limba română, matematici
r;,i ştiinţe naturale la această şcoală, din anul 1870, a înfiinţat pentru elevii săi o
~ocietate de lectură. în anul 1872. Denumită iniţial Reuniunea Preparanzilcrr din
Zelahu, societatea va purta, din anul J.874, numele lui Gheorghe Lazăr 71', şi îşi va
dovedi utilitatea atât din punct de vedere profesional, cât şi cultural şi naţional.
Ajunşi invăţători în localităţile sălăjene, membrii societăţii vor contribui la păs
trarea limbii române aici. unde primejdia deznaţionalizării era atât de mare.
Transferată la Timişoara in anul 1892, şcoala normală va fi reînfiinţată, cu altă
programă analitică, la Zalău, în 1913. Limba română nu mai figura ca materie de
învăţământ. Doar la religie, într-O' singură oră pe săptămână, era tolerată. Şcoala,
reînfiinţată după realizarei Marii Uniri din 1918, se va numi „Şcoala Normală de
!nvăţători din Zalău". Şcoala avea atunci, după sistemul unguresc. opt clase. Programa studiilor obligatorii cuprindea: religia şi morala, limba română, limba franceză, psihologia şi pedagogia, istoria, geografia, matematica, ştiinţele fizico-naturale
cu noţiuni de agricultură, horticultură forestieră, igiena şi medicina populară, desenul şi caligrafia, noţiuni de drept constituţional. administrativ, economia politică,
lucrul manual. muzica vocală şi instrumentală, gimnastică şi jocuri gimnastice, iar
pentru fete economia casnicăBO_
Ins1'-ucţia consta în două cursuri, de câte patru ani fiecare. In ciclul inferior,
elevii primeau cunoştiinţe de cultură generală, pregătirea profesională începând în
clasa a IV-a, pentru a se putea realiza selecţia pentru cursul superior. ln aceste clase
(V-VII) instrucţia avea un caracter profesianal. Nu puteau fi primiţi în cursul
superior al şcolii normale, decât în mod excepţional, absolvenţi ai şcolii secundare.
Ultimul an al şcolii normale era destinat practicii pedagogice, repetiţiei generale,
lucrărilor in ateliere şi laboratoare. excursiilor tematice în diferite centre şcolare,
culturale şi economice.
Cursurile şcolii zălăuane. în care se pregăteau doar învăţătorii (băieţi) au
început la 10 octombrie 1919. Examenul de admitere s-a desfăşurat în data de 25
septembrie. Pentru că locurile nu s-au completat atunci, un nou examen a avut loc
in ziua de 6 octombrie 1919. Examenele au constat. în afara controlului medical
eliminatoriu, din probe la limba română. aritmetică şi muzicăBI.
ţăturilor

77
78

19

Şcoala Noastră, X, 1933, p. 120.
Gazeta Oficială a judeţului Sălaj, VII, 1926, P. 35.
* *, Aspecte ale dezvoltării învăţământului din Slilaj, Zalău,

„

eu Cod Hamangiu, voi. IX-X, p. 108.
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Corpul didactic al noii şcoli era compus din Cornel Pop - profesor de istorie.
care era şi directorul şcolii, Graţian Capătă (pedagogie), Pompei Tolca (geografie şi
ştiinţele naturii), Gabriel Almăşanu (matematică), Gh. Matieşanu şi Ioana Schmidt
(limba română şi limba franceză), Gh. Dunca (muzică), Petre Modreanu (şcoala de
aplicaţie). La religia ortodoxă preda protopopul Ioil Ghiuruţan, iar la cea greco-catol!că preotul Traian Trufaşu. Erau folosiţi, la alte materii, profesori de la şcoa~.a civilă
de fete din Zalău. Cursurile erau frecventate, anual, de cca 190-200 elevi. Treptat, după sistemul existent în Vechiul Regat, şcoala normală din Zalău va ajunge
la şase şi apoi şapte clase.
Şcoala normală avea un internat propriu, cumpărat de stat, dar ea însăşi funcţiona în localul şcolii primare de stat din Zalău. Bine încadrată cu profesori, corespunzător înzestrată cu malerial didactic, şcoala avea şi „aproximativ 60 jug. de pă
mânt, din care o splendidă grădină"a2. Era necesară, în judeţul Sălaj o asemenea
instituţie şcolară. Datorită războiului mondial sau ocupării unar funcţii administrative, numărul învăţătorilor scăzuse drastic, Nici înainte nu existaseră, dealtfel în
statele sălăjene, suficienţi învăţători calificaţi. Şcoala normală va contribui la înlă
turarea acestui neajuns. Aprecierile la adresa activităţii desfăşurate aici sunt, încă
din anul 1920, măgulitoare: „rămâi încântat când vezi mersul învăţământului, disciplina, hrana şi curăţenia acestui institut cultural împreunat cu internat"ICJ.
Pentru a putea urma cursurile acestei şcoli doritorii trebuiau să achite anumite
taxe, în bani şi în natură. Acestea variau de la an la an. De exemplu, în anul şco
lar HJ20-1921, taxa de întreţinere în internatul şcolii era de 3.000 coroane, iar d€
intrare în anul I era de 70 lei. Se adăugau, 100 lei pentru manuale şi, indiferent
de faptul că elevul era bursier, semibursier sau solvent, diferite cantităţi de produse naturale. In acel an şcolar acestea erau 100 kg grâu, 50 kg cartofi, 10 kg fasole, 5 kg untură, un kg săpun. Cele necesare vieţii în cămin erau aduse tot de către
elevi, începând cu salteaua şi terminând cu obiectele personale de igienă.
La înscriere, ca peste tot, în afara cererii de înscriere, elevii erau obligaţi să
prezinte certificatul de naştere (12 ani împliniţi), actul de revaccinare şi certificatul de absolvire a cursului primar. Pentru a putea obţine o eventuală bursă C€i
săraci puteau prezenta un certificat de pauperitate. Examenele de admitere devin
mereu mai dificile. In anul şcolar 1920-19~i. examenul, desfăşurat în ziua de 8
septembrie 1920, a constat în probe de limba română, matematică şi muzică&-!.
In anul 1925 examenul a ţinut două săptămâni (7-21 septembrie) şi-a constat
din probe scrise la limba română şi matematică şi probe orale la limba română,
matematică, istoria şi geografia ţăriiB5.
Conform noii legi a învăţământului primar şi normal primar a statului, materiile de învăţământ in şcoala normală erau: religia şi morala creştină, limba şi literatura română, cunoaşterea folclorului românesc, limba franceză şi, facultativ, o
altă limbă străină modernă, istoria Românilor şi elemente de istorie universală,
geografia României, matematica, noţiuni de contabilitate şi comerţ, ştiinţele fizicochimice şi naturale, noţiuni de agronomie şi anexele ei, cu aplicaţii practice, gospodăria, ştiinţele pedagogice (psihologia, logica. pedagogia, didactica. practica pedagogică), datoriile învăţătorilor, igiena şi medicina populară, dreptul, economia politică, caligrafia şi desenul artistic, muzica (vocală, bisericească, instrumentală),
educaţia fizică, lucrul manua1ss.
Pentru a încheia studiile şcolii absolvenţii susţineau, în faţa unei comisii, un
examen de capacitate. ln anul 1928, spre exemplu, acesta s-a desfăşurat între 10-15
iulie. S-au prezentat 20 normalişti, absolvenţi ai şcolii, şi şase învăţători ajutori.
Examenele se desfăşurau în faţa unei comisii formată din profesorii şcolii normale,
sub preşedinţia directorului şcolii sau, uneori, a unui delegat din partea ministerului
Instrucţiunii Publice. Doar trecerea acestui examen, care consta din probe scrise
eliminatorii, probe orale şi probe de practică pedagogică, dădea dreptul la numirea
în învăţământul primar. C:ei care nu-l promovau trei ani consecutiv erau numiţi
a2 L. Ghergariu, Zcilăul. Schiţă monografică, Zalău,
83 Sălajul, din 29 iulie 1920.
84 Idem, din 15 iulie 1920.
85 Meseşul, din 11 iulie 1925.

86 Cod Hamangiu,

1926, p. 54.

vol. XI-XII, p. 561.
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în\'ăţători ajutori. ln anul la care ne referim. din cei 26 candidaţi 2 au căzut la
proba practică, iar trei la probele pedagogice şi ştiinţifice. Au promovat examenul,
cu medii ce au variat între 7,01-7,88, 17 normalişti şi 4 învăţători ajutoriITT.
Elevii şcolii normale desfăşurau şi o bogată activitate culturală. Societatea de
lectură „Grigorie Maior" a normaliştilor zălăuani prezenta, cu diferite ocazii, serbări
unanim apreciate ele cei prezenţi. Un asemenea program cuprindea: marşuri exe·cutate de orchestră, conferinţe, poezii, cântece, piese de teatru etc. Iată cum arăta
programul susţinut de această societate în ziua de 17 martie 1929, în sala teatrului orăşenesc din Zalău:

1).

Zorile,

marş

executat de

orchestră;

2). Personalitatea şi rolul învăţătorului în noul Stat Român, conferinţă;

3). Din prag, poezie de Al. Vlahuţă;
4. cântece populare, cor;
5). Se face ziuă, piesă de Z. Bărsan;
6). potpouri naţionale, orchestră;
7). Ţăranul la Bucureşti, monolog;
8). Marşul lui Mihai Eroul, corBB.

Unindu-se cu şcoala normală din Satu Mare, şcoala normală din Zalău a fost
în anul şcolar 1932-1933, la Carei. Aici, s-au primit, în primul an de
activitate, în clasa I, 30 elevi: 15 bursieri şi 15 solvenţi (cu 6.500 lei anual). înscrierile s-au făcut până în data de 9 septembrie 1932, iar examenul de admitere
s-a desfăşurat in 10 septembrie acelaşi an 89• Până la data transferării la Carei,
şcoala normală a calificat aproape trei sute învăţători. In anul Dictatului de la Viena
(1940) îşi va înceta activitatea şi în Careioo, iar reînfiinţarea ei la aZlău, cu alt profil - Şcoală normală maghiară pentru educatoare - se va produce în anul 1946.
Va fi transformată în liceu pedagogic în anul 1969.
Şcoala Normală de Conducătoare „Domniţa Ileana" din Şimleu Silvaniei va
pregăti cadrele didactice necesare mereu mai numeroaselor grădiniţe de copii din
judeţ. 1n evoluţia sa va cunoaşte aceleaşi etape ca şi şcoala normală de băieţi din
Znlău. Dispare în 1-938, fiind redusă la nivel de gimnaziu 91 • Condiţiile de admitere
erau aceleaşi (12 ani împliniţi etc.), iar examenul consta, şi el, în aceleaşi probe,
orale şi scrise. Diferit era examenul pentru admiterea în clasa a V-a. Acesta consta,
datorită specificului activităţii în grădiniţele de copii, din probe scrise la disciplinele: limba română, matematică, istorie, pshologie, somatologie şi probe orale la:
limba română, matematică, psihologie, somatologie. Se dădea şi un examen vizând
îndemânarea elevilor la violină 92. Erau impuse, şi aici, taxe în bani şi în natură,
iar portul uniformei (stofă violetă, şorţ negru şi pălărie) era obligatoriu. Programa
acestei şcoli dădea o deosebită atenţie, datorită specificului muncii cu copii mici,
educaţiei fizice, lucrului manual, desenului şi muzicii. Şcoala era, de altfel, „unica
de acest fel pe întreaga graniţă de Vest". Instrucţia şi educaţia, corpul profesoral
condus de Cornelia Petrişiu, era „la înălţime"9J.
Elevii şcolilor normale, băieţi sau fete, trebuiau să-şi ia angajamentul, în momentul admiterii lor în şcoală, că vor servi cel puţin 10 ani în învăţământ. Cei care,
din diferite motive, nu respectau acest angajament, erau obligaţi să restituie statului cheltuielile făcute cu întreţinerea şi instruirea lor în şcoală. Unii absolvenţi
s-au orientat spre alte domenii. !n detrimentul învăţământului. Pentru asta, ei sau
reprezentanţii lor legali, au plătit. Alţii, cei mai mulţi, au ales, însă, şcoala. Absol venti ai şcolilor ncrrmale din Zalău, Carei sau Şimleu Silvaniei, ei au pregătit in
perioada interbelică, în bune condiţii, mii de elevi sălăjeni. Prin energie şi pricepere, marea lor majoritate, dascăli adevăraţi, au reuşit să înlăture multe din liptransferată,

6t Şcoala Noa.~tră,
86 Idem, VI, Hl29,
H!J

00

V, 1928, p. 304.
p. 253.
Jdem, VIII, 1932, p. 298.

* * *, Aspecte ale

~I Acta MP, XIX,
!J2 Meseşul, din 30
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p. 55.

1995, p. 506.
iulie 1926.

m Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura judeţului Sălaj, dos. 12039/1938, f. l.
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surile care confruntau şcoala primară sălăjeană. Au desfăşurat in paralel şi 0
bogată activitate extraşcolară, pe teren cultural eu precădere, dar Şi naţional. '
lmpreună cu dascălii vechi, învăţătorii tineri au contribuit decisiv la progresul înregistrat de şcoala românească în anii '30. Şi datorită lor, oamenilor de la
catedră, ieşiţi de pe băncile şcolilor normale (Ion Nuşfeleanu Vasile Ilutiu Ioan
Ştirb, Vasile Fărcaş, Gh. Perneşiu, Macedon Olaru, ş.a.) şcoaia şi satul ~o~ânesc·
şi-au schimbat în bine aspectul.

3.

INVAŢAMANTUL

SECUNDAR

Românii transilvăneni n-au a\·ut, înaintea Marii Uniri din 1918, multe şcoli
secundare proprii. începuturile acestui învăţământ sunt legate de numele Blajului.
Aici începeau, la 1 noiembrie 1754, cursurile şcolilor ce aveau să devină atât de
cunoscute. Până în 1834, când Simion Bărnuţiu introduce limba română ca limbă de
predare în cursurile sale de istorie, se va preda aici, doar în limba latină.
La mijlocul secolului al XIX-iea, conform „Proiectului de organizare a gimnaziilor şi şcolilor reale din Austria", învăţământul secundar va fi reorganizat. Liceul avea opt clase, împărţite in două cicluri (inferior şi superior) şi în această organizare va fiinţa până în anul 1883, an în care planul de învăţământ în şcolile
secundare devine unitar.
Şi în alte localităţi din Transilvania funcţionaseră, în secolul al XIX-iea şi la
începutul secolului al XX-lea, şcoli secundare: Beiuş, Braşov, Năsăud, Brad. Şcoli de
fete sunt şi mai puţine: Sibiu, Beiuş, Blaj şi Arad. Acestea au apărut, toate. abia
în ultimele decenii ale secolului trecut. După 1 Decembrie 1918, Resortul Cultelor
şi Instrucţiunii, creat in cadrul Consiliului Dirigent, se va preocupa îndeaproape şi
de soarta învăţământului secundar. Va asigura funcţionarea şcolilor secundnre existente (pentru a nu se pierde anul şcolar), va pregăti, în bune condiţii, deschiderea
noului an şcolar 1919-1920.
Cea mai dificilă problemă, la fel ca şi în cazul şcolilor primare, o constituia
asigurarea corpului didactic necesar. S-au organizat, şi în acest caz cursuri pregăti
tore pentru profesori la Cluj, in vara anilor 191'9 şi 1920. Din punct de vedere al
administraţiei şcolare, Ardealul fusese împărţit in 4 regiuni şcolare, iar liceele
existente au fost, cele mai multe, naţionalizate. Limba română a fost introdusă ca
limbă de predare in locul limbii maghiare.
In anul 1919 s-au înfiinţat, ca urmare a preocupărilor responsabililor de soart;i
şcolilor româneşti, 20 de licee noi în Transilvania94. Unul dintre acestea, pentru
băieţi, se va deschide la Şimleu Silvaniei. Existase aici, până atunci, un gimnaziu
„al minoriţilor" (din 1774) şi în clădirea acestuia va funcţiona noul liceu.
Liceul va purta numele ilustrului revoluţionar sălăjean Simion Bărnuţiu_
Acesta, originar din Bocşa, studiase în oraşul de sub „Măgură" intre anii 1816-1820,
la gimnaziul călugărilor minoriţi din localitate. Onisifor Ghibu va fi cel care, numit
secretar general la Resortul Cultelor şi Instrucţiunii, va propune acest nume noului liceu.
Clădirea fostului gimnaziu minctrit era, după război, deteriorată şi necesita mari
şi costisitoare reparaţii. Directorul Ioan Ossian care va rămâne în fruntea liceului până in septembrie 1940 - va prelua clădirea la 19 iulie 1919. Alături de el au
contribuit la înfiinţarea liceului din Şimleu Silvaniei: prof. Emil Molnar, Victor
Pop, Ioan Codrea, Tănase Puşcă, ş.a. 95 Până în toamna anului 1919 lipsurile - mobilier vechi, bibliotecă distrusă, material didactic necorespunzător - vor fi, in mare
măsură, înlăturate. Liceul a primit, din partea Resortului Cultelor şi Instrucţiunii,
o adevărată bibliotecă formată din 900 de volume, care va fi completată, in timp,
cu multe alte cărţi primite prin donaţii, contribuţii benevole sau cumpărate de conducerea şcolii.
Acta MP, VII, 1983, p. 628.
Contribuţii la monografia
Silvaniei, Oradea, 1970, p. 43.
84
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Pentru anul şcolar 1919~1920 înscrierile s-au făcut între 15-30 august 1919.
]nceputul. însă, a fost extrem de greu. La sfârşitul perioadei de înscriere doar
JO de copiii îşi exprimaseră dorinţa de a deveni elevi ai liceului din Şimleu Silvaniei. De aceea. înscrierile vor continua. La 1 octombrie 1919 se ajunsese la 104 elevi
inscrişi. Din oraş erau doar 18, ceilalţi proveneau din satele din jurul Şimleului.
ln primul an liceul a funcţionat cu cinci clase, în anul următor cu şase (161
elevi), iar în anul şcolar 1921__;1922 cu şapte clase (242 elevi). La normalitate liceul
va ajunge în anul şcolar 1922-1923 când toate cele opt clase funcţionează. Num'irul elevilor, din toate clasele, oscilează intre 104-312. in învăţământul parti-:ular
erau cuprinşi, anual, între 17-53 elevi.
Conducerea liceului va fi asigurată, în întreaga perioadă interbelică, de nr.
Ioan Ossian, profesor de istorie şi limba latină. Timp de nouă ani; înainte de a
deveni directorul liceului din Şimleu Silvaniei, Ioan Ossian fusese profesor la liceul
din Beiuş. Un apropiat colaborator al acestuia a fost Pop Victor, profesor de limba
română, care a desfăşurat cu elevii săi o bogată activitate culturală.
Elevii purtau uniformă, de culoare vânăt închis, număr de ordine şi chipiu.
Nu erau obligaţi să poarte uniformă elevii din clasa a I-a (în primul trimestru
al anului şcolar) şi cei din clasa a VIII-a (în ultimul trimestru). Taxele, în bani
iii natură, se încasau atât la începutul anului şcolar (jumătate), cât şi în rate trimestri1!_le (cealaltă jumătate). De exemplu, la începutul anului şcolar 1925-1926.
taxele constau în 800 lei anual pentru cursul superior şi 500 lei anual pentru cursul
inferior. La înscriere se plăteau şi 120 lei, taxă de membru în comunitatea şcolară.
1n natură elevii erau obligaţi să aducă, în acelaşi an şcolar, 275 kg grâu curat.
40 kg porumb, 6 kg untură, 70 kg cartofi, 15 kg fasole 96 . Taxa pentru internat era
de 4.600 lei, din care se plăteau la intrare 2.200 lei. Pentru baie elevii plăteau 12
lei lunar.
Elevii de la liceul „Simion Bărnuţiu" au avut, în perioada interbelică, două
reviste. Au apărut, ambele, scurte perioade de timp. 1n anul 1923 apare prima revistă, intitulată „A·lexandru Vlahuţă", scrisă, în întregime, de elevi. Din ea au
apărut doar şase numere (ianuarie iunie 1923). Cea de-a doua revistă, „Stropi de
rouă" apare, în cinci numere numai, în anul 1937. Publicau în ea doar elevii de
clasa a VIII-a. Avea ca director, amintit în ultimul număr, pe prof. Iacob Ghiţia97 .
Ordinul călugărilor minoriţi dă în judecată, în anul 1931, statul român. Procesul viza înapoierea clădirii liceului, Ordinului. ln acest îndelungat proces un rol
decisiv va fi jucat de către Onisifor Ghibu. Dovedind, pe baza unui vast material
documentar, că Ordinul nu are personalitate juridică şi că, prin urmare, „procesul
nu prezintă interes juridic"98. O. Ghibu va contribui la rămânerea localului liceului în posesia Statului român. La 13 mai 1935, clădirea a şi fost întăbulată pe numele Statului român.
Programa din anul 1919 menţinea liceul unitar şi şcoala reală, însă le apropia
mult de secţiile (reală şi modernă) liceului trifurcat din Vechiul Regat. S-a introdus,
după programa din Vechiul Regat, limba română, iar religia, în toate clasele şcolii
secundare, a fast menţinută. Se introduc, însă, şi materii noi: instrucţiunea civică,
dreptul, economia politică, muzica şi desenul. Consiliul Dirigent, care aproba manualele şcolare, recomanda folosirea celor din Vechiul Regat. Anul şcolar 19191920 s-a încheiat în condiţii apropiate de normal, mai ales că, în septembrie 1919
se publicase „Regulamentul şcolilor secundare"!J<J. Anul şcolar următor, 1920-1921,
va însemna introducerea sistemului bifurcat, cu secţia modernă şi secţia reală, în
cursul superior al liceului. Programa se apropia şi mai mult de aceea a liceelor din
Vechiul Regat. Pasul următor spre unificarea învăţământului se face în septembrie
Hl23. Atunci, pe întregul teritoriu al ţării, se introduc Regulamentul şi Programa
şcolilor secundare din Vechiul Regat. Şcolile, care nu mai puteau fi mixte, începeau la aceiaşi dată. Normele de înscriere sunt, pretutindeni, aceleaşi. La fel condiţiile de promovare sau regulile de disciplină.
96 Meseşul, din 5 august 1925.
97 Acta MP, VI, 1982, p. 488.
98 Idem, VII, 1983, p. 627.
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este înfiinţat şi în Zalău, reşedinţa jude1924-1925, funcţionează doar cu patru clase.
Elevii liceului, în număr de 162 în primul an de funcţionare a noii şcoli secundare, beneficiau şi de un internat cu 70 de locuri. Intrarea în internat se făcea
pe baza unei cereri de primire, separat întocmită de cererea pentru înscrierea în
liceu. Atât şcoala propriu-zisă, cât şi internatul, deşi plasate în edificii închiriate actuala clădire a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău - erau „destul d-e
potrivite pentru scopul la care serveau"100. ln anul şcolar următor, 1925-Hl26. liceul funcţionează cu cinci clase şi, treptat, la fel ca în cazul liceului din Şimleu
Silvaniei. evoluează spre tipul de liceu complet.
Conducerea liceului a fost asigurată, începând cu primul an de activitate de
Leontin Ghergariu, absolvent al Facultăţii de Litere din Cluj (1923). Până la sfârşitul perioadei interbelice. Leontin Ghergariu a fost una d·in principalele figuri intelectuale din comuna urbană de reşedinţă a judeţului Sălaj. A fost membru şi
redactor al revistei „Şcoala Noastră" din Zalău. al gazetelor „Meseşul", „Gazeta Să
lajului" şi „Ţara Silvaniei". A scris, în anul 1926, o monografie a oraşului Zalău1<1 1 .
Se plăteau, şi în liceul zălăuan, taxe. Pentru cursul superior ele erau de 700 lei
anual, iar pentru cel inferior de 400 lei anual. In calitate de membrii ai Comitetului şcolar, părinţii elevilor plăteau 0 taxă de 60 lei. Pentru baie se plăteau 120 lei
anual (12 lei lunar). ln internat, taxa de intrare era de 4.000 lei anual, plătibil în
trei rate. Elevii aduceau, in natură, 250 kg grâu, 40 kg porumb, 00 ouă, 70 kg cartofi, 15 kg fasole şi 5 kg untură (erau taxele din anul şcolar 1925-1926) 102.
Erau acordate şi burse. De exemplu, în anul şcolar 1924-1925, numărul lor
este de 10. Pentru a obţine una dintre burse - fiecare în valoare de 4.000 lei anual
- trebuia promovat un examen de bursă. Bursierii erau, însă, şi ei, obligaţi la
plata taxei în natură. aceeaşi ca în cazul elevilor solvenţi. Obligatorie era, în Liceul de Stat pentru băieţi din Zalău, şi uniforma. Ea era confecţionată l.ilin stofă
(neagră sau bleumarin), necesita chipiu şi număr de ordine cusut pe braţ.
în oraşul Zalău funcţiona şi o şcoală secundară pentru fete. lnfiinţată, în anul
şcolar 1920-1921, ca şcoală civilă de fete. ea va fi ridicată, începând cu anul şco
lar 1925-1926, la rang de gimnaziu. Numărul elevelor era, anual, de 130-150. Edificiul şcolii, propriu nu închiriat, era preluat de la statul maghiar. Şcoala avea şi
un internat pentru un număr de 60 de eleve. Elevele interne trebuiau să aducă, în
afara taxelor în bani sau natură, toate cele necesare traiului în internat: covor, saltea, perne, plapume etc.
Pentru maghiar funcţiona în Zalău Liceul reformat .,Wesselenyi". Faţă ele capacitatea liceului şi internatului numărul elevilor de aici era destul de mic. La
mijlocul deceniului al 3-lea al secolului al XX-iea, de exemplu, în cele opt clase
ale liceului învă(ţau doar 156 elevi. Liceul fusese plasat. de la înfiinţarea sa în
1646. într-un edificiu aparţinând bisericii reformate. Noul local - care adăposteşte
acum Liceul Teoretic din Zalău - a fost terminat în anul 1902 103.
Ele\'ii Liceului reformat „Wesselenyi" susţineau, în scopuri filantropice mai
ales, f1 bogată activitate culturală. Se or~anizau numeroase „serr1te dan~ante cu program". Preţurile de intrare, atât pentru programul artistic, cât şi pentru serata dansantă, plătite de către participanţi, erau folosite, de către direcţiunea liceului, in acţiuni de binefacere. Programele unor asemenea manifestări din 13 februarie
1926, 12 ianuarie 1929, 23 februarie 1935 - desfăşurate în sala teatrului orăşenesc
din Zalău. se nflă în colecţia Muzeului Judeţean de Istorie ~i Artă Z21ău 104 •
Urmărindu-se o mai temeinică selectionar<> a ele\'ilor pentru învăţământul secundar şi superior. in anul 1925 se votează legea pentru infiinţarea examenelor-

1n anul 1924 un liceu pentru

ţului

Sălaj.

La început, în

băieţi

şcolar

L. Ghergariu, op, cit., p. 54.
Acta MP, V, 1981, p. 737-742.
J<J2 Meseşul, din 21 august 1925.
103 Pana cu care Vesseleenyi Miklos a semnat actul de înfiinţare a fundaţiei
pentru construirea noului local, la 20 februarie 1831, se găseşte în colecţ.ia Muzeului judeţean de Istorie şi Artă Zalău.
104 Arh. M.I.A.Z., fond Kun, dos. 9.
100
101
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de sfâ:-şit de an, de admitere în
-;ară, deoarece, după Unire, se

liceu şi de bacalaureat. Această lege devenise neceînregistrase o mereu crescândă afluenţă spre licee,
clasele, mai ales cele ale cursului superior, devenind suprapopulate. Pentru efectivul acestor clase se stabileau anumite limite, peste care nu se putea trece, încercându-se, şi astfel, îndrumarea elevilor spre învăţământul practic. Inscrierea în
clasa a V-a a liceului se făcea în urma unui examen de admitere care consta în
următoarele probe: limba română, istoria românilor, geografia României şi probe
~peciale legate de specificul şcolii. După promovarea ultimei clase de liceu, elevii
~usţineau un examen de bacalaureat, al cărui scop era de a verifica „cunoştinţele
dobândite de elevi la materiile de studiu cele mai importante şi de a dovedi influenţa
studiilor făcute asupra formării cugetării lor 1U5. Examenele de bacalaureat se susţineau în două sesiuni: una de vară, între 25 iunie şi 10 iulie şi una de toamnă,
între 15-30 septembrie, în faţa unei comisii instituite de minister şi alcătuită din
-";apte membri. Examenul consta, atât în probe scrise, cât şi orale, la: limba şi literatura română, istoria românilor, geografia României, instrucţia civică, o limbă modernă şi două materii speciale {în raport de specificul liceului). Candidaţii reuşiţi
primeau o diplomă de bacalaureat, care dădea dreptul de înscriere în învăţământul
s·uperior 10<>.
Organizări şi reorganizări, în învăţământul secundar românesc, se fac şi după
rinul 1925. Legea pentru învăţământul secundar, din 15 mai 1928, va însemna revenirea la liceul de tip unitar, cu două cicluri: inferior, cu durata de trei ani, şi
,-,uperior, cu durata de patru ani. Dacă şcoala funcţiona numai cu ciclul inferior, se
numea gimnaziu. După terminarea gimnaziului elevii puteau urma liceul, şcoala
normală sau şcolile tehnice medii. Când şcoala secundară funcţiona numai cu ciclul
::.uperior sau cu amândouă unite se numea liceu. Numărul maxim de clase cu care
putea funcţiona o şcoală secundară se fixa la şase pentru ciclul inferior, şi la opt
pentru ciclul superior. Invăţământul era acelaşi pentru fete şi băieţi. Şcolile secundare puteau fi: de fete, de băieţi sau mixte. Manualele trebuiau, obligatoriu, aprobate de ministerul instrucţiunii. Anul şcolar începea la 1, septembrie şi duru până
la 25 iunie. Efectivul unei clase de gimnaziu nu putea depăşi 50 elevi, iar a unei
dase de liceu 40 elevi. Admiterea în liceu se făcea, în limita locurilor disponibile,
pe bază de examen, ce consta în următoarele probe: limba română, istoria românilor, geografia României, matematică, limba franceză. Nota medie trebuia să fie
de cel puţin 6 (şase).
Noua lege107 se va aplica începând cu anul şcolar 1928-1929. Conform ei, li<'eele de băieţi din Zalău, Şimleu Silvaniei şi Carei (la judeţul Sălaj din 1926), aveau
~apte clase (I-VI), iar şcolile de fete, din Zalău şi Carei, aveau trei clase (I-III).
Absalventele acestor şcoli dobândeau, dacă reuşeau la- examenul de clasa a III-a
un certificat de absolvire a examenului. tn licee puteau fi primiţi, pe baza unui
O?Xamen de diferenţă, şi absolvenţii cursului primar de şapte clase. Cei care nu
obţineau diploma de bacalaureat primeau un certificat de studii liceale, care pentru· serviciul militar cu termen redus şi pentru admiterea în funcţii publice era
~uficient.

Spre sfârşitul perioadei analizate, în anul 1938, rămânen în judeţul Sălaj doar
un singur liceu, cel din Şimleu Silvaniei, celelalte (din Zalău şi Carei) fiind reduse
la nivel de gimnaziu. Liceele sălăjene au dat, dl'-a lungul întregii perioade în care au
funcţionat, numeroşi absolvenţi care au urmnt cursurile universităţilor din ţară
sau au ocupat, cu bune rezultate, diferite funcţii în actministraţia judeţului. Omform „Recensământului general al populaţiei României", din 1930 existau. în judeţul Sălaj, 1, 126 locuitori cu instrucţie unive;·sitară. Dintre aceştia, 1.040 erau băr
baţi, iar 86. femei. Un număr de 279 locuitori urmaseră alte şcoli superioare (24(i
bărbaţi şi 33 femei) 108 . Până la sfârşitul deceniului al IV-lea, şi datorită aportului
iş'colilor secundare sălăjene, numărul locuitorilor cu instrucţie superioară din judeţ,
\ia spori simţitor.
1ir3

ll~i
lU7

Coci Hamangiu, voi. XI-XII, p. 5G8.
Ibidem, p. 569.
Idem, voI.·XV-XVI, p. 1064.

1ua Recensământul general a[ populaţiei Romdniei -

JJ. 396.
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AGRICOL

singură şcoală de acest tip funcţionează în judeţul Sălaj în perioada interEa continua, de fapt, o activitate începută, la Şimleu Silvaniei, în primii
ani ai secolului al XX-lea. lncă din anul 1902, când s-a îcheiat construcţia şcolii,
şcoala de agricultură din oraşul de sub „Măgura" avea scopul de a pregăti viitorii
g-ospodari pentru a-şi organiza şi conduce micile gospodării" cât mai raţional şi
?ficient" 109.
!n România perioadei interbelice reţeau învăţământului agricol era formată din
şcoala superioară, şcoala medie, şcoala inferioară, şcoala elementară, şcoala de
economie casnică pentru fete, cursuri de lucrători (ucenici) agricoli şi din învăţământul agricol ambulantllo_
·
Şcoala agricolă sălăjeană se va numi, din anul 1919, „Şcoala inferioară de agricultură şi viticultură din Şimleu Silvaniei" şi, astfel denumită, va deveni cunoocută şi apreciată în întreaga Transilvanie. Durata cursurilor, după 1919, va fi de
trei ani şi un an practică, după ce, până atunci cursurile durau doar doi ani. Învăţământul, începând cu anul şcolar 1931-1932, va dura trei ani. Elevii, cei mai
mulţi proveniţi din satele din jurul Şimleului, învăţau şi unele meşteşuguri folositoare în cadrul gospodăriei agricole. Ei obţineau, la absolvirea şcolii, certificate care
echivalau cu absolvirea a patru clase medii. In şcoală erau primiţi tineri care împliniseră 14 ani, absolvenţi ai şcolii primare de patru clase.
învăţământul în această instituţie avea, în primul rând, un caracter practic
,„nelipsind 'nici lecţiile teoretice predate în semestrul de iarnă (octombrie - martie) în 15 ore săptămânal"m. începând cu anul şcolar 1921-1922 organizarea învăţământului ag·ricol se va face, în vederea unificării sale, ţinându-se seama de regulamentele şi programele din Vechiul Regat.
Cadrele didactice, agronomi, conferenţiari, maiştri sporesc numeric an de an.
Dacă în 1902, la începuturile sale, şcoala avea doar patru profesori, în 1928 avea
deja 14. Şcoala dispunea de importante mijloace de învăţământ: muzeu, ierbar, vie,
pepinieră, grădină de legume, grădină botanică, vite, maşini şi unelte agricole,
peste 250 ha teren (din care teren arabil 115 ha). Numărul elevilor era destul de
ridicat: 285 în anul şcolar 1928-1929, 331 în anul şcolar 1934-1935 112 • Şcoala trece,
ln vara anului 1938, sub patronajul Astrei, devenind, astfel, prima şcoală ţără
nească a Astrei din judeţul Sălaj. De acum absolvenţii nu mai primeau diploma de
absolvire, ci diverse bunuri care reprezentau valoarea muncii lor în cadrul şcolii:
unelte agricole, animale de muncă etc. Şcoala n-a dat rezultatele aşteptate. Cei mai
mulţi absolvenţi au îmbrăţişat profesii neagricole. Ca şcoală a Astrei, instituţia
şimleuană a organizat cursuri de agricultură. de cultură generală şi de practică
agricolă. In anul 1948, odată cu reforma învăţământului, se va transforma în
Şcoală profesională zootehnică. Liceu Agricol va deveni în anul 1966.

O

belică.

5. lNV A î AMANTUL COMERCIAL

In judeţul Sălaj nu existase, înaintea Marii Uniri, vreo şcoală de acest tip. Ni~J
ani după desăvârşirea statului naţional unitar român nu se vor înfiinţa, în
aceste părţi, asemenea şcoli. Abia în anul şcolar 1924-1925, in oraşul Şimleu Silvaniei, va lua fiinţă o şcoală de învăţământ comercial elementar. Durata cursurilor.
în această şcoală, ·numai pentru băieţi, era de trei ani. Pentru a fi admis aici era
nevoie să fii absolvent a şcolii primare de patru clase. In ultimii doi ani, elevii
câţiva

lQl Act aMP, VII, 1983, p. 653-657.
no M. Ştirban, Dis istoria României, 1918-19ZI, Cluj, 1987, p. 228.
m Jbtdem, p. :!40.
U2 Acta MP, op. cit., p. 654
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Reţeaua şcolilor comerciale cuprindea, în afara şcolilor elementare, cursuri serale suprapuse şcolilor elementare, şcoli comerciale superioare şi cursuri pentru
completarea instruirii ucenicilor din prăvălii. Cursurile serale suprapuse şcolilor
elementare aveau tot o durată de trei ani. Ele se desfăşurau seara, timp de zece ore
pe săptămână, ziua cursanţii efectuând practică comercială în „casele de comerţ~m.
Elevii şcolii comerciale elementare din Şimleu Silvaniei puteau urma, după
<lbslovire, cursurile serale suprapuse sau, în limita lacurilor disponibile după înscrierea elevilor proveniţi din gimnaziu, cele ale şcolilor comerciale superioare. Trebuiau, însă, în acest din urmă caz, să promoveze un examen constând din şase
materii după programa cursului inferior. Mai a'.es minoritarii (unguri, evrei), au
frecventat, cursurile acestei şcoli comerciale. Legea pentru organizarea învăţămân
tului comercial secundar, din 1 aprHie 1936, care abroga vechea lege a
învăţământului profesional şi comercial din 29 august 1901, mărea durata ciclului
jnferior (gimnazial) la patru ani. Prin decizia ministerială nr. 83.714, din 23 mai
1936, începând cu data de 1 septembrie 1936, şcolile comerciale elementare s-au
transformat în gimnazii comerciale. Tot atunci, şcolile comerciale superioare s-au
transformat în licee comerciale. Durata cursurilor era aceeaşi (patru ani), ca şi în
cazul gimnaziilor. invăţământul era acelaşi pentru fete şi băieţi. Absolvenţii liceelor
comerciale puteau urma in\·ăţământul superior.

6. iNVAŢAMANTUL INDUSTRIAL

Este, şi el, foarte puţin dezvoltat în judeţul Sălaj, între anii 1918-1940. Şcolile
din comunele urbane Carei şi Şimleu Silvaniei, cele din comunele rurale Cehu Sil"·aniei, .Jibou, Marghita şi Tăşnad sunt singurele instituţii de acest fel existente în
judeţ. Nu au nid ele, ca şi şcolile comerc-iale, un 'istoric anterior Marii Uniri. Sunt.
toate, înfiinţate după anul 1923, când apar, în Transilvania, peste JO şcoli inferioare
de meserii. Cele mai însemnate erau în Carei şi Cehu Silvaniei. In Carei, care era,
din anul 1926, cea mai mare comună urbană a judeţului, in şcoala inferioară de me1ierii, se predau, lăcătuşeria şi tâmplăria.
Şcoala ,,de Arte şi Meserii", din Cehu Silvaniei, înfiinţată în anul 1924, avea
mai multe secţii. Se predau şi se învăţau aici: tâmplăria, rotăria, lăcătuşeria, fieră
l'ia, cismăria !ii croi·toria. Inceputurile au fost dificile. Şcoala nu avea maiştri, iar
numărul elevilor era numai de 32, şi aceştia „recrutaţi cu greu". Nu avea, în anul
„colar 1924-Hl25, decât un singur atelier, cel de fierărie 114 • Numărul elevifor sporeşte, însă, an de an. Al secţiilor (ateliere) la fel. Avea, in anul şcolar 1928-1929_
peste 80 elevi care învăţau, in ateliere bine înzestrate şi sub conducerea competentă
a unor maiştri specialişti profesii deosebit de util0.
Cei primiţi, în această şcoală, trebuiau să fie absolvenţi ai şcolii primare, cu
vârsta cuprinsă între 11-15 ani. Pentru a fi admişi ei susţineau un examen, scris
şi oral, din aritmetică, geometrie şi limba română. Şcoala avea internat. Elevii
interni erau bursieri, cel puţin media 7.
Se va încerca şi în Zalău, comuna urbană de reşedinţă a j'udeţului, punerea
bazelor unor cursuri, teoretice şi practice, pentru cei care doreau să dev·ină comercianţi sau meseriaşi. Din iniţiativa primarului dr. N. Cristea şi a subrevizorului
şcolar D. Mărgineanu, se pun, in anul 1925, bazele unui Cămin de ucenici. Se primeau aici '15 băieţi, sănătoşi, voinici, absolvenţi ai şcolii primare de patru ani
§Î in vârstă de peste 1-3 ani. Aceştia, cazaţi în localul ,,fostului orfelinat din Zalău"11\ urmau să desfăşoare instrucţia profesională la diferiţi patroni din Zalău.
Rezultatele acestor şcoli şi cursuri industriale nu au mulţumit însă. Nici în
Zalău, nici în celelalte comune sălăjene. Tendinţa, pronunţată, a rămas aceeaşi in
113 • • •, Transilvania, Banatul ..•,
114 Şcoala Noastră, V, '1928, p. 304.

p. 1092.

m Meseşul, din 7 februarie 1925.
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toată perioada interbelică: copii urmau, mai degrabă, învăţământul secundar (gimnazii licee, ~coli normale), decât cel comercial, agricol sau industrial. Mulţi absolvenţi ai şcolilor secundare nu-şi găseau, însă, posturi, în timp ce comer\ul şi industria sălăjeană erau, aproape în întregime, în mîinile minoritarilor.

III· Concluzii.

Şcoala şi

societatea

Judeţul Sălaj s-a format în anul 1876, prin unirea comitatelor Crasna
Solnocul de Mijloc. Deşi centrul vieţii culturale româneşti sălăjene era
la Şimleu Silvaniei, comuna urbană de reşedinţă va fi, încă de atunci,
Zalău!. În anii interbelici, teritoriul şi populaţia judeţului cunosc impm·tante modificări. De la o suprafaţă de 3.815 km 2 şi o populaţie de cca
240.000 locuitori, cât avea înaintea reformei administrative din anul 1925,
judeţul Sălaj va ajung€'. la o suprafaţă de 5.191 km 2 şi o populaţie de cca
:350.000 locuitori. Era, deci, având în vedere aceste caracteristici, un judeţ
mare. Din punct de vedere administrativ, judeţul era împărţit în zece plăşi,
cu trei comune urbane: Zalău, Şimleu Silvaniei şi, din anul 1926, Carei
şi, la sfârşitul anilor '30, 286 .comune rurale.
Majoritatea populaţiei era formată din români. Urmau, în această
orcline, ungurii, germanii şi evreii. Densitatea populaţiei creşte de la 61
locuitori/km 2 în 1910 la 66 }ocuitori/km2 în 1930, şi la 72 locuitori/km2
în anul 1939. Trăiau în judeţ, în acest ultim an (1939) 218.211 români
(57,90/o), 110. 662 unguri (29,30/0), 17,410 germani (4,70/o) şi 14.890 evrei
(3,90Jo). Restul populaţiei îl alcătuiau alte naţionalităţi (.slovaci, ţi
gani116 etc.).
Ştiau carte, în anul 1930, 84,90/o din totalul locuitorilor în v<1rstă de
peste 7 ani ai comunelor urbane (27.534 locuitori în toate cele trei comune
urbane din judeţ) şi doar 62,6o;0 dintre locuitorii comunelor rurale săE't
jene. Pentru cei mai mulţi, a şti carte însemna doar a şti scrie şi citi.
Aceste procente plasau judeţul Sălaj (cu 64,80;0 ştiutori de carte) peste
media ţării (57,lOJo), dar sub media Transilvaniei în ansamblul sZIU
(67 ,30/o).
Majoritatea sălăjenilor aparţineau confesiunii greco-catolice (peste
170.000 credincioşi). Ortodocşii nu treceau de 15.000, iar reformaţii şi romano-rntolicii depăşeau, împreună, cu puţin, 125.000. Evreii erau aproape
15.000 117• Sălajul inte:zibelic era, deci, o zonă de confluenţă, de graniţă
(cu Ungaria), cu oraşe puţine şi mici şi cu o populaţie rurală .covârşitoare_.
Satele judeţului aveau în perioada interbelică, în cvasitotalitatea lor.
şcoli primare. Cele mai multe şcoli româneşti apăruseră în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Toate erau, după 1868, confesionale. Vot
contrilbui aceste şmli, sărace cum erau, la realizarea vfaului secular ai
neamului românesc: Unirea cea Maro.

şi

11G Ţara
lll

lJ7

Silrnniei, an I, voi. I, 1940, p. 101-104.
Dbcţionar enciclopedic administrativ, ed. I, Cluj, 1938, p. 555.
Dicţionar eciclopedic administrativ, ed. I, Cluj', 1938, p. 5;J5.

G. Ursu,
G. Ursu

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ASPECTE PRIVIND INVATAMANTUL SALAJAN INTERBELIC

Şcolile acestea şi dascălii lor, comunităţile bisericeşti care le susţi
neau mat.crial vor rezista, cu greu desigur, încercărilor de deznaţiona
lizare venite, mereu mai des, din partea autorităţilor de stat şi şcolare
maghiare.
După desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român, la
1 Decembrie 1!)18, problemele cele importante care se puneau în faţa
statului român întregit nu erau, în primul rând, cele culturale. Aveau prioritate reformele economice (problema agrară etc.), cele politice (votul
univer.sal etc.) sau financiare (datorii etc.). In administraţie, justiţie era
nevoie de mulţi oameni pregătiţi. Posturile acestea se ocupau, ime-di:it
după războiul mondial, destul de uşor, iar tinerii vor da năvală spre şcoli.
Nivelul instrucţiunii, în anii următori Unirii, nu a fost pretutindeni
cel dorit, deoarece, în cadrul corpului didactic au pătruns destui oameni
puţin pregătiţi (ajutori, suplinitori etc.). Frecvenţa a rămas slabă. Promovarea, nesatisfăcătoare. Rămâneau, dintre elevii înscrişi, mulţi repetenţi.
Cursul complementar dădea rezultatele cele mai .slabe. Numărul analfabeţilqr era, în continuare, ridicat. Oamenii satului erau nevoiţi să-şi ţină,
deseori, copiii acasă, 1a muncile în gospodărie sau pe câmp, în loc s~i-i
trimită la şcoală unde, în multe cazuri, datorită învăţătorului sau lipsei materialului didactic, nici nu învăţau mare lucru.
Taxele, pentru învăţământul secundar, erau mari. Puţini români aveau
posibilitatea de a-şi susţine material copilul în şcoala secundară. Veniturile
anuale ale ţăranilor erau mai mici decât cele ale orăşenilor. Un lucrător
clin mediul urban (calificat sau nu) câştiga anual aproximativ 27.000 lei.
Venitul unui mk comerciant trecea de 32.000 lei anual. Dar un „plugar
mic şi mijlociu" nu câştiga mai mult de 15.000 lei anual 118 • Un litru de
petrol costa 8 lei, un kg de săpun 24 lei, iar tutunul ordinar se putea
procura cu G lei pachetul. Cojoacele costau între 300-800 lei, iar un plug
cca 1200 lei 119 • Am arătat care erau taxele de intrare într-un internat
(între 5.000-7.000 lei). Se adăugau taxele în natJură, taxele pentru înscriere, cele de membru în comunitatea şcolară etc. Împreună, ele repreze>ntau jumătate din veniturile anuale ale unui sătean. Asemenea şcoli
erau, de altfel, puţine în judeţul Sălaj. Licee erau doar în oraşele judeţului: „Vasile Lucaciu" in Carei, „Simion Bărnuţiu" în Şimleu Silvaniei
şj Liceul ele Stat pentru Băieţi din Zalău. Numărul c~lor şcolarizaţi aici
este destul de mic, iar a celor care reuşeau să treacă examenul de bacalaureat şi mai mic. Nici 500;0 dintre absolvenţii de liceu nu reuşeau, datorită complexităţii şi dificultăţii probelor, să promoveze acest examen.
Foarte puţin dezvoltat era, în Sălajul interbelic, învăţământul practic.
Câteva şcoli de meserii (cele mai însemnate se găseau la Cehu Silvaniei
şi Carej) însemnau foarte puţin, desigur, pentru o populaţie de peste
350.(}00 locuitori. Şcoala comercială din Oimleu Silvaniei era frecventată,
mai ales, de către minoritari. Aceştia deţin, de altfel, toate sau aproape
toate pârghiile economiei în Sălajul anilor interbelici.
118 Arh. Ştat. Sălaj, fond Banca Naţională Română, agenţia Zalău, dos. 4-1,
f. 82-83.
!19 Ibidem.
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Oraşele, mici (Zalău şi Şimleul Silvaniei cu câte 8.000 locuitori fieşi Carei cu 16.000 locuitori), adăposteau o însemnată populaţie minoritară (unguri şi evrei, mai ales). Economia era în mâinile acestei popuLaţii. Viaţa era liniştită. Animaţia creştea, mai ales în zilele de târg,
datorită afluxului cetăţenifor din satele învecinate. Şomeri nu erau.
Fiecare locuitor avea de lucru, putându-şi câştiga pâinea zilnică. Iarna,
unii locuitori, puţini la nrumăr, erau ajutaţi cu bani sau alimente de conducerea oraşelor.

care

Deplasările învăţătorilor la şedinţele cercurilor culturale (dar nu numai aceste deplasări) se puteau face, atât pe calea ferată (în lungime tot.ală de 1765,25 km), cât şi pe drumurile (naţionale, judeţene sau comunale) care, în lungime totală de 1.335 km, se prezentau în bună stare
doar în partea de nord a judeţului, unde erau cariere de piatră. Cele
mai multe, erau nepietruite, devenind, în timpul anotimpului ploios ,greu
practicabile.
Numai 58 de primării (din cele 286 comune rurale) aveau post telefonic. Numărul abonaţilor telefonici, în întreg judeţul, era de doar 410
(218 în oraşe şi 192 în s·ate). Comunicaţia dintre Revizoratul şcolar judeţean şi şcolile primare era, şi din acest motiv, greu de realizat.
Satele, în funcţie de zona în care erau aşezate, difereau din punct de
vedere economic. Cea mai bună stare materială o aveau satele situate în
regiunile de şes, cu pământ fertil. Aceasta, firesc, se va reflecta şi în aspectul şcolilor, care sunt, aici, mult mai bine înzestrate. În toate satele se va
face simţită modernizarea; spre sfârşitul perioadei interbelice construcţia
fără autorizaţie sau plan de constrw;ţie va fi interzisă. Nu mai era permis~
nici acoperirea caselor cu stuf sau paie, doar cei foarte săraci putând
folosi, pentru acoperiş, şindrilă în locul ţiglei. Gardurile se făceau „din
scânduri", nu din nuiele sau mărăcini1 20 , iar drumurile, unde lipsea materialul pietros, se refăceau, la nevoie, prin astuparea gropilor, nivelare şi curăţirea şanţurilor. Şi şcolile arătau altfel. Spaţioase, aerisite,
construite din cărămidă, plasate în local propriu nu închiriat. Şcolile
mici, întunecoase şi fără podeală dispăruseră aproape. Invăţătorii erau
-calificaţi. Oameni, „cu puţină carte", nu se mai întâlneau la catedră.
Sătenii priveau ou alţi ochi şcoala şi slujitorii ei. Fr~venţa era mai bună.
Rezultatele începeau să fie mulţumitoare.
Secretarul de plasă, pretorul uneori, efectuau dese controale prin
sate. Urmăreau, mai ales, întreţinerea drumurilor, curăţenia caselor şi
curţilor, executarea lucrărilor în câmp, dar şi viaţa morală şi culturală a
satului. Procesele verbale, încheiate cu aceste ocazii, se trimiteau Prefecturii. Ele sunt, pentru viaţa economică, sodală şi culturală a satelor să
lăjene, surse documentare de mare valoare. Din ele se vede, an de an,
progresul realizat de şcolile sălăjene, atât de brutal întrerupt de Dictatul de la Viena, din 30 august 1940.

DANUŢ POP

1:19

Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura judeţului Sălaj, dos. 950/1938.
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WAR PERIOD. 1918-1941>

(Summary)

The struggle for the cultural emancipation of the Romanians from Sălaj.
and for the aMirmation of their national being, is identified as everywhere in
Transylvania, with the school and the Church. Most Romanian schools had been
set up in the second half of the 19th century. The confesional schcrls, a form of education adopted by the Romanians after 1868, became the main obstacle for the
penetration of the Hungarian language in the territories inhabited by the Romanians, resisting thus the attempts of denationalisatian coming from the Hungarian
state and school authorities.
,
The achievment of the unity of the Romanian people in 1918, to which the
confesional schols brought a remerkable contribution, opened the perspectives
far the school from Sălaj.
During the inter-war period the school remained the most outstanding propagator of learning. In 1930 out of the population of the towns 84,90/o and 68,6%
of the population, of the rural areas was able to read and write. This percentage placed the county of Sălaj above the average 57,lO/o of whole Romania but
under the 63,30/o of Tran.5ylvania.
Unfortunate1.y the levei of instruction în the schools was not the same everywlwre duc to the fact that the teaching staff lacked profesionalism, some of
the teschers being not highly qualified for thein jobs The complementary education did nat gi\·e the expected results, and the rate of illitteracy was rather
high. Secondary schools existed only in three towns of the country: Zălau, Simleu
Silvaniei ancl Carei. Teacher training schools were two, one for boys in Zalău
(transfered from Carei in 1932) and one for girls in Simleu Silvaniei. Vocational
0ducatio.n was weakly developed, having a reduced number of schools for training
pupils for farming, industry and trade.
Towards the end of the inter-war period the situation improved. The schools
had proper buildigs made of brick, they had qualiifed teachers, improved atendance on the part of the pupils, and better results in learning. But this ascendance
eourse registered by the school from Sălaj county was brutal'y interrupted by the
Vienne Diktate from August 30, 1940.
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ASPECTE DE IDEOLOGIE POLITIGA LA ALBINA
Principiile mari proclamat.e de revoluţia franceză au fost principii
generale, care cu timpul s-au dezvoltat, s-au diferenţiat şi au exercitat
o puternică influenţă în spaţiul european, Mai întâi a triumfat libertatea
individului şi egalitatea între indi'Vizi în faţa legii, mai apoi libertatea
confesiunilor şi egalitatea lor în stat.
Impactul spiritului revoluţiei franceze asupra gândirii intelectualului bănăţean din a doua jumătate a sec. al XIX-lea poate fi observat
şi în paginile gazetei „Albina"l. Semnatarul articolului „Apesaţii şi apesatorii" a subliniat clar că: „Starea naturală a omului este dar egalitatea
legilor naintea drepturilor .şi detorielor, baza fundamentală a pactului
social. Ordinea şi pacea, nu pot trăi decât în societăţile tmde egalitatea,
·
dreptatea şi fraternitatea vor fi o realitate" 2.
Un rezultat firesc al evo1uţiei principiilor egalitare a fost ca indivizii şi confesiunile să fie recunoscute ca egal îndreptăţite. In condiţiile
în. care autonomia era forma concretă a principiilor egal~tare, a fost
rrească tendinţa diferitelor popoare sau naţionalităţi ale aceluiaşi stat de
a-şi câştiga autonomia. S-a urmărit aşadar extinderea principiilor libertăţii şi egalităţii de la individ la grup social.
Nevoia de autonomie a fost puternic resimţită în întreg spaţiul
românesc aflat sub stăpânire străină. Românii de aici au devenit conşti
enţi de faptul că dorinţa lor cea mai mare era aceea de a se guverna sin guri, de a merge liberi de orice tutelă pe calea destinului lor. Au înţeles
in acelaşi timp că pentru a pretinde libertatea politică era nevoie de o
stl'ângere a rândurilor în jurul purtătorilor de drapel ai neamului, aspect
ce oglindea ni,velul de dezvoltare spirituală şi morală.
Problema naţională a reprezentat panctul nevralgic pentru Curtea din
Viena. In optica bănăţenilor aceasta a fost o problemă de „putere" dar
Şi .una de „cultură", o problemă care a rezultat din chiar procesul civilizaţiei. Principiul naţionalităţii i-a dus înainte pe cei care l-au susţinut,
iar violenţa afirmării lui a crescut pe măsură ce au crescut efOTturile
cercuri'lor guvernante maghiare de a-l înăbuşi.
Pentru mai buna înţelegere a acestei probleme, în paginile gazetei
,;Albina", Vicenţiu Babeş a susţinut ca fiind necesară abordarea câtorva
a6JleCte teoretice şi limpezirea acestora .
. Punctul de plecare a fost înţelegerea rolului sistemului politic tn evoluţia
Toate sistemele politice care s-au succedat de-a lungul timpului şi-au
propus prosperitatea societăţii, obiectiv pe care l-au atins lntr-o măsură mai mare
sau mai mică. Analizând această succesiune de sisteme politice, Vincenţiu Babeş,
umanităţii.

- ziar ce apare la Viena în 1866 propunându-şi să apere cauza rochiar capitala imperiului unde posibilităţile de informare şi contactele cu cercurile politice erau mai numeroase. Din 1869 apare la Pesta.
~ Albina, VII, 42/1873, Pesta, 7-19 iunie

1 Albina
mânească in

33 - Arta Mvsel Porolis&eJlSis, voi. XX, 1996
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a considerat că tot ce se manifestă în societate, bine sau rău, în orice domeniu,
este o dovadă grăitoare despre „bunătatea sau răutatea sistemei politice sub care
s-a produs"J.
La întrebarea: „Ce este statul?" Vincenţiu Babeş a afirmat că nu este altceva
decât o însoţire organizată a unuia sau mai multor popoare după anumite principii de drept spre supremul scap moral de a înlesni progresul comun în cultură,
dezvoltarea materială şi spirituală, bunăstarea publică şi particulară. Statul trebuie
să asigure pacea, liniştea, progresul, cultura, fericirea tuturor. Statul nu este scopul
ci mijlocul, modul, iar natura oricărui mijloc este de a fi reformat, înlăturat şi
înlocuit cu altceva mai raţional, corespunzător scopului în condiţiile în care nu
corespunde şi nu-şi îndeplineşte menirea.
A existat întotdeauna pericolul transformării statului într-un instrument de
apărare şi promavare a intereselor şi ambiţiilor unei minorităţi care acţionează
folosindu-se de simplitatea şi de credulitatea unui popor. Un astfel de stat nu-şi
poate indeplini sarcina, nu este un stat de drept şi nu poate avea pretenţia de a
progresa, de a se întări, de a fi respectat de ai săi şi cu atât mai puţin de
străini. V. Babeş a subliniat în .,Albina" că: „Imediat ce într-un stat încetează
drepturile umanităţii, încetează umanitatea, pentru că scopurile statului sunt de
a asigura drepturile şi fericirea omenirii pentru dezvoltarea şi perfecţionarea geniului uman" 4• Ori în cazul românilor din imperiul austro-ungar, condiţia de a
fi părtaşi la viaţa de stat, dreptul de a fi ascultat în deciderea problemelor de
mare iQlportanţă a fast de „a se simţi maghiari, ceea ce nu se poate", de a învăţa limba maghiară „care nu e a lor" 5 . Şi aceasta pentru că în accepţiunea
cercurilor guvernante maghiare, tipul şi caracterul maghiar a fost supremul scop
al statului, statul trebuind să devină maghiar.
Aici s-a aflat cauza care a generat disonanţe puternice şi mereu mai mari,
cauza care a stat la baza conflictului şi războiului moral izbucni,t după instaurarna
dualismului in 1867 între români şi cei de la putere. Fericirea comună presupunea
însă, după părerea albiniştilor, .,amiciţie reciprocă şi sinceritate", căci ordinea,
pacea, prosperitatea ţării se pot asigura dacă locuitorii lor de orice limbă, naţionali
tate şi confesiune vor fi împăcaţi6, adică liberi, bucurându-se de dreptul de a
dispune de ei înşişi, după propria lor voinţă şi pricepere. Un guvern care nu
cunoaşte drumul libertăţii acela nu ştie de fapt să conducă statul conform spiritului de constituţionalism şi singurul lucru înţelept pe care-l poate face este
de a ceda locul altuia. ,,Libertatea şi democraţia - a spus V. Babeş în „Albina"
- nu acţionează nivelând ci asigură fiecărei naţionalităţi o dezvoltare în conformitate cu proprietăţile şf aplicările ei naturale" 7•
După părerea albiniştilor, opoziţia şi revoluţia sunt cele două modalităţi de
luptă la care recurge un popor pentru dobândirea libertăţii. Opoziţia numai cu
puterea cuvântului, cu „argumentele logicii şi ale moralei"e, o revoluţie morală
deci. şi revoluţia ca opoziţie fizică. Opoziţia, s-a scris in „Albina", ar fi ceva natural şi am putea zice necesar in statele constituţionale, contribuie la clarificare
opiniei publice şi a guvernului în interesul ţării. Din acest punct de vedere opoziţia merită tot respectul" 9. Problema care rămâne este aceea a timpului
şi a
împrejurărilor.
Babeş

a spus în repetate rânduri că alegerile sunt actul cel mai important în
de stat pentru că suveranitatea poporului este baza de drept a puterii. ln
condiţiile în care puterea nimiceşte dreptul de alegere, în loc să-l apere, poporul
este împins să se opună, să se revolte. Singurul mijloc de răspuns la acţiunea gu.~ernului de a falsifica alegerile ar fi conspiraţia împotriva conspiratorilor, puterea opusă puterii. Poporul este in drept să se opună cu putere fizică când guvernul abuzează de legi şi de putere în mod brutal făcând imposibilă exercitarea,
viaţa

:i Albina, III, 9/1868, Viena, 24 ian. 4

Albina,
" Ibidem
6 Albina,
7 Aloina,
8 Albina,
9 Alliltna,

5. februarie
VII, •18/1872, Pesta, 27 febr. - '10 martie

VII, 6-0/1872, Pesta, 30 iulie - 11 august
IX, 49/Budapesta, 27 iunie - 9 iulie
VI, 33/1871, Pesta, 21 aprilie - 3 mai
II, 12/1868, Viena. 31 ianuarie - 12 februarie
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dreptului de alegere. în acest caz, poporul are nu numai dreptul, ba chiar şi
datoria de a se opune, de a rezista. Această situaţie de criză, generată de conflictul putere-popor se poate manifesta la nivelul unuia sau mai multor compartimente ale sistemului social. Ea oglindeşte lipsa de eficienţă a organizării sistemului social în cadrul căruia unii sau mai mulţi se află în posesia factorilor supremaţiei naturale, au în mână frânele stăpânirii încercând prin „intrigă şi
silă"lO să-i readucă pe ceilalţi la ascultare.
De la 1848 naţionalităţile din Ungaria au devenit impetuoase în reclamarea
drepturilor lor naţionale. ln noul context, de rezolvarea problemei naţionalităţilor
depindea însăşi existenţa imperiului. In cadrul problemei naţionale, mai general?
chestiunea românească a fost una de o mare importanţă. „Albina" a insistat mereu pe ideea că: „Cine va scoate pe români din ghearele străinilor ce-i sfâşie şi
sugrumă, cine ii va scăpa de împilările nemţilor, ungurilor, turcilor, sârbilor, muscalilor şi mădularele aceluiaşi corp făcut de Dumnezeu şi de istorie pentru un
scop al lor propriu, dar dezmembrate prin intrigă şi forţă străină le va aduna
impreună şi restitui destinaţiunii lor naturale, acela în adevăr va dezlega chestiunea
românească, va linişti spiritele pe întreg teritoriul Daciei Traiane şi va asigura
tn mijlocul lor ca-n sânul lui Avraam tronul şi dinastia"ll.
Bach nu a avut pretenţia de a rezolva problema naţionalităţilor din Austria
de odinioară. Nici nu a căutat să stabilească un mcrdus vivendi, ci s-a mulţumit
a linişti imperiul prin aplicarea puterii sale discreţionare şi mai ales orin introducerea unei bune administraţii de stat. „Absolutismul germanizatoriu" a lui Bach
nu s-a putut susţine pentru că nu a putut mulţumi popoarele. deoarece ele „voiau.
un nu absolutism ci libertate, nu germanizare ci naţionalitate"12.
Introducând forme constituţionale în aparenţă Schmerling a urmărit în fond
tot o politică abscrli.ltistă şi germanizatoare. Germanismul centralizator promovat
de Schmerling nu a putut mulţumi popoarele dornice să contopească părţile, iar
nu să le coordoneze. De ce? Deoarece „tendinţele germanismului nu erau garanţia
existenţei individuaHtăţii naţionale"13.

Prin diploma din octombrie 1860 Beust are meritul de a-i fi conciliat cel
pe maghiari.
In 1870 se impune o nouă teorie, aceea a individualităţilor istorico-politice>.
cere se vrea o soluţie a problemei naţionalităţilor prin introducerea sistemului
federal pe baza drepturilor istorice şi astfel a hotarelor istorice ale provinciilor
austriece.
Această teorie nu a rezistat decât un an, pentru că noul guvern constituit,
în dorinţa de a asigura întărirea puterii politice a reprezentanţilor capitalismului
austriac. a încercat să neutralizeze tendinţele federaliste sau de independenţă
manifestate de naţionalităţi (mai ales cehă, croată, polonă).
Principiul naţionalităţilor a reprezentat o idee modernă, iar rezolvarea problemei naţionale în spiritul acestui principiu nu se putea face decât prin mijloace adecvate.
Conform programului de federalizare, Austria, un stat ele naţionalităţi s-ar
fi diferenţiat în mai multe state de naţionalităţi. Dar principiul naţionalităţilor
presupunea formarea statelor naţionale în marginile hotarelor generale de naţio
nalitate. Din cauza acestei contradicţii inevitabile a principiului istoric cu cel
naţional, federalismul propus nu ar fi putut soluţionai definitiv problema na.
puţin

ţionalităţilor.

Această conjunctură a impus ideea că oricine ar fi vrut să dezlege problema
naţionalităţilor, ar fi trebuie să admită că o definitivă rezolvare a acestei probleme în cadrele Ungariei nu se putea face decât în două feluri: sau prin totala
maghiarizare a tuturor naţionalităţilor din ţară, sau prin aplicare sinceră şi
continua dezvoltare a principiului egalităţii în direcţia federalismuluil 4 •

1o Albina,
11 Albina,
tJ Albina,
13 Ibidem
14
Albina,

VII, 89/1872, Pesta, 12-24 noiembrie
VI, lil/1871, Pesta, 4-16 februarie
II, 38/1867, Viena, 7-19 aprilie
I, 94/1866, Viena 23 noiembrie -

5 decembrie
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Dar maghiarul „ .. 1n primirea şi punerea în lucrare a egalei îndreptăţiri
vede pentru viitorul său pericol de moarte"15• Soluţia care a rămas a fost politica
de maghiarizare dusă sub vălul unor fraze frumoase despre egalitatea în drepturi.
·
Trei au fost direcţiile principale de acţiune ale cercurilor guvernante maghiare pentru atingerea obiectivului pe care şi l-au propus: maghiarizarea ..
1. Popoarele nemaghiare din Ungaria l'IU sunt după părerea susţinătorilol·
acestei .politici naţionalităţi sau individualităţi colective ci pur şi simplu locuitori
maghiari cu „buze străine". Legea nr. 44/1868 pentru egala îndreptăţire a naţio
naltăţilor începea cu declaraţia că în Ungaria, naţiunea maghiară şi toţi cetăţenii
indiferent de neamul căruia îi aparţin sunt membrii acestei naţiuni. Astfel un
stat poliglot a fost declarat prin lege stat naţional, popoarele lui fiind desfiinţate
şi înglobate naţiunii maghiare. Deosebirile de neam au fost admise numai in ce
priveşte uzul diferitelor limbi „dar şi acest uz a fost îngăduit intre anumite limite admise de unitatea statului"l6.
2. S-a conştientizat faptul că şcoala reprezenta instrumentul cel mai potrivit
pentru maghiarizare. S-a urmărit atunci, introducerea, cu tact in şcolile elementare
nemaghiare a limbii maghiare, care treptat trebuia să devină singurul idiom
pentru întreaga instrucţie. In azilele de copii, singurul obiect de învăţământ urma
să fie Jimba maghiară. Şcolile medii nemaghiare urmau să fie maghiarizate rând
pe rând1 7•
3. S-a urmărit centralizarea administraţiei. Printr-o bună administraţie popoarele au fost „mulcomite". Inteligenţa patriotică nemaghiară urma să primească
funcţii in stat.
Decretarea unei legi cum a fost legea 44/1868, prin care ss-a anunţat în lume
că popoarele din monarhia austro-ungară sunt libere şi au toate drepturile a
constituit de fapt, după părerea cercului de la „Albina'', „cel mai rafinat mijloc
de păstrare a sclavilor". Realitatea era însă alta, mult mai crudă. In fapt s-a
împiedicat dezvoltarea culturală a popoarelor nemaghiare despuiate material pentru a rămâne mereu neputincioase şi nedreptăţile în toate. Acest lucru în condiţiile în care intenţia „stăpânilor" a fost de a se prezenta în faţa lumii ca având
vederi largi iar popoarele ,,stăpânite" ca fiind prospere şi fericite.18
Dar maghiarizarea nu s-a putut face în condiţiile în care populaţiile nemaghiare din imperiu au dobândit conştiinţa individualităţii lor naţionale.
„Iar dacă guvernul maghiar ne ţine pe noi inamici periculoşi s-a scris în
„Albina" - cel mai potrivit, nobil şi sigur mijloc de a ne paraliza este împlinirea justelor dorinţe şi pretenţii naţionale, dovedirea prin aceasta că atacurile şi
pretenţiile noastre cele rele despre guvern nu sunt intemeiate"1 9 .
Care au fost pretenţiile îndreptăţite ce au izvorât din esenţa ideii naţional~?
Aceste pretenţii au fost la o naţiune tot atât de naturale ca şi la alta?
Albiniştii au insistat asupra faptului că „cei ce ne cunosc şi ne măguleşte
credinţa că ne cun<1Sc foarte mulţi, aceia ştiu bine că noi în viaţa noastră n-1,tm
căutat avere, plăceri, laudă şi mărire, ambiţia noastră n-a fost nicicând d~ a
străluci în fruntea tuturor, ci de a lucra cât mai mult, de-a trage in carul naţio
nalităţilor cât mai intins"ZO.
15

Ibidem

10 Legea 44/1868 prezentată de E. Brote, Chestiwnea românească în Transilvania
şi Ungaria, Bucureşti, 1895, p. 114
17 Art. 17 şi 18 din Legea 44/18i8 care prevedeau ca după putinţă in zon~le
locuite de un număr mare de minorităţi acestea să poată să fie instruite in limba
maternă şi ca în şcolile secundare şi superioare din ·aceste zone să existe câte o
catedră pentru fiecare limbă nu au fost aplicate. In întreaga Ungarie nu a existat
nici o şcoală de stat de nici o categorie şi de nici un grad cu limba de predare
minoritară, ori in care limba minorităţilor să fie admisă ca obiect de învăţământ.
De altfel, ordonanţa din 22 mai 1875 a anulat cea mai mare parte a drepturilor oferite prin lege
18 Albina, X.I, 93/1876, Budapesta. 10-22 octombrie
19 Albina, VII, 64/1872, Pesta, 13-25 august
20 Albina, VI, U/1871, Pesta, 3-15 ianuarie
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Alexandru Mocioni a fost de părere că naţionaili-tatea fiind „universitatea oamenilor, pe care originea topografică, istocică. şi de limbă ii impreună, care cuprinde-n sine sâmburele dezvoltării morale, având conştiinţa acestei dezvoltări",
este o persoană juridică, iar ca persoană juridică are dreptul la existenţă2 1 •
La baza ideii de naţionalitate au stat, în optica bănăţenilor şi nu numai,
principiile suveranităţii poporului şi ale egalităţii. Ideea de naţionalitate a reprezentat pentru ei direcţia democratică a constituţionalismului. Ea nu numai că era
contrară cosmopolitismului, ea era o condiţie premergătoare a cosmopolitismului.
Albiniştii au susţinut că două sunt adevărurile cosmopolitismului şi anume că
numai acele interese sunt respectate, care, bazându-se pe puterile existente în popor sunt in stare a se ridica la valoarea unui factor politic şi că interesele contrare intereselor statului vor fi mai uşor de învins dacă factorul politic posedă o
mai mare putere şi dacă sunt întrudite mai multe puteri în acest factor puteri
care să acţioneze concentrându-şi eforturile.
Naţiunea, ca produs al eternelor legături naturale işi găseşte baza existenţei
sale materiale şi spirituale în puterea statului ce domneşte in ordinea mai înaltă
a lucrurilor. Ea nu-şi are scopul aiurea, ci in sine, în dezvoltarea proprie, este
scop în sine şi de aceea un subiect de drepturi fundamentale. Scopul naţiunii, au
afirmat cei de la „Albina", îl constituia dezvoltarea naţională, iar acest scop nu
intra în opoziţie cu ideea fundamentală de stat.
Vicenţiu Babeş, a făcut o distincţie între naţiunea genetică şi naţiunea politică, concepte pe care le-a pus în circulaţie din 1860 prin broşura „Causa limbii
şi naţionalităţilor pertraptată de un român" lucrare care l-a consacrat în viaţa
politică şi care s-a bucurat de o bună primire din partea naţionalităţilor ameninţate de pretenţiile autonomist-hegemoniste ale nobilimii maghiare şi ale unor
cercuri influente de la curte. Naţiunea genetică ar fi după părerea lui V. Babeş,
o colectiv·itate de oameni bazată pe comunitatea de origine, limbă, datini, fire
şi simţiri22. tn Austria
ea vizează popoarele şi grupările etnice compacte care
formau statul. Naţiunea politică s-ar baza, după V. Babeş pe limba de stat comună, pe drepturi şi instituţii politice comune; pe organizare statală2.1 • Ea coinci~e cu statul multinaţional. Pentru a desemna naţiunea politică V. Babeş, a
folosit şi conceptul de naţiune istorică, pentru că, după cum a crezut, acesta se
forma intr-un proces istoric pe baza intereselor comune ale mai multor naţiuni
genetice prin inţelegere intre ele. A considerat că egalitatea din toate punctele de
\'edere este condiţia de bază a existenţei unui asemenea stat.2~ Egalitatea .nî drepturi, a spus Babeş, constă in recunoaşterea prin lege a aceloraşi drepturi de acţiune şi de dezvoltare in formă proprie, mai ales prin limbă, iar garantarea acestor
drepturi trebuie să fie reală, înlăturându-se orice încercare de a se împiedica
prin măsuri arbitrare dezvoltarea firească a unui popor.
Ideea naţiunii şi a naţionalităţii politice nu poate şterge deci naţiunile şi
naţionalităţile genetice.
1n baza acestor idei intelectualitatea bănăţeană nu a pretins decât ca „ţar.:t
Ungariei", să fie patrie a românilor ca şi a maghiarilor ca, legislaţia şi stăpânirea
să asigure drepturi asemenea românilor şi maghiarilor. Românul cere să fie
considerat „cetăţean iar nu sclav în patria comună, să fie cruţat iar nu maltratat
ele către domni, şcolile lui şi limba lui şi fiii lui cei calificaţi să fie luaţi în
ccrnsideraţie" 25 de stat întocmai ca şi şcoală şi limba şi fiii poporului maghiar.
Pentru atingerea unui asemenea scop a fost nevoie de puternică credinţă
în Dumnezeu, adevăr, dreptate, de o întărire a caracterului naţional, de solidaritat.e în sânul intelectualităţii române, de disciplină şi ordine în acţiune, de solidarUate cu celelalte naţionalităţi nemaghiare; acestea au fost armele folosite în câşti
garea victoriei în lupta pentru redobândirea respectului pentru poporul român.
21

Scrisoarea lui Al. Mocicmi în T.

p. 35
2'.I V.
1860, P. 36

:fi
24
2il

Babeş,

causa Umbli

şi

Păcătian,

Cartea de aur ... , V, Sibiu, 1904,

naţionalităţilor pertraptă

Ibidem
Idem, p. 39
Albina, X, 37f,1875, Pesta, 5-'17 iunie
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Incă de la început, în paginile „Albinei" a fost subliniată importanţa obţi
nerii egalităţii nu ca indivizi cetăţeni ci ca entităţi naţionale componente ale
statului26. Interesele de viaţă ale individualităţii naţionale româneşti în analiza lor
finală nu au fost contrare intereselor naţiunii maghiare. Din această cauză, A.
Mocioni a insistat asupra ideii că lupta românilor era îndreptată nu împatriva
naţiunii maghiare, ci a partidelor politice din rândul aces~ia şi care atacau
existenţa românească în numele naţiunii maghiare.
Dacă una din caracteristicele programului naţional al românilor bănăţeni şi
din vestul Transilvaniei a constituit-o solidaritatea cu celelalte naţionalităţi subordonate, pe măsură ce s-a îmbogăţit în conţinut şi sensuri, in activitatea lor
politică a fost sesizabilă o tendinţă spre individualizare, spre afirmarea credinţei
<lin şi de sine a tuturor românilor.
Destul de devreme, rezervele de la început ale redacţiei au scăzut, V. Babe~
a început treptat să prezinte tot mai clar problema naţională ducând în cele din
urmă diapazonul combativităţii până la nota maximă îngăduită de calitatea sa d2
deputat. 27. Adept al activismului grupul constituit în jurul „Albinei" s-a simţit
îndreptăţit, chiar obligat să îmbrăţişeze şi să apere întreaga cauză românească.
Condamnând dualismul atât ca principiu cât şi ca formă de organizare ei
s-au ridicat ca apărători ai poporului român din Ardeal. Existenţa aceloraşi aspiraţii l-a făcut pe românul bănăţean să zică „noi" când a vorbit despre ardeleni,
iar pe ardeleni să zică „noi" când a vorbit despre crişeni28. „Cauza Ardealului este
şi cauza noastră şi chiar când fraţii noştri de un sânge acolo ar părăsi cauza Ardealului, noi trebuie s-o apucă şi s-o apărăm".2!J
S-a subliniat de asemenea în „Albina" lipsa de justificare a pretenţiilor unioniste, această uniune nefiind dorită de nimeni din imperiu. 30 • Dualismul însemna
suprimarea autonomiei Transilvaniei, reactualizarea legislaţiei maghiare de 1a
1848 care a căutat să impună primatul egalei îndreptăţiri personale in schimbul
şi în dauna libertăţii naţionale, deznaţionalizarea. Albiniştii au înţeles importanţa
pe care o avea pentru poporul român apărarea autonomiei Transilvaniei. Promovând linia activistă a lui V. Babeş şi Alexandru Mocioni ei au aprobat şi susţinut
pasivismul transilvănean.
Ideea sortii asemenea a românilor în cadrul marii familii de origine latină
a apărut mereu în coloanele gazetei. S-a înţeles de asemenea de către albinişti că
„România liberă" trebuia să joace un rol important S?re „regenerarea" Europei
Drientale31.

Zestrea de idei a grupului albini\St şi-a tras seva din moştenirea
de la 1848, din programul politic elaborat în primii
ani ai epocii liberale de către V. Babeş sau de alţi oameni politici români,
din vigoarea principiului naţionalităţilor.
ProblemaHca românească a fost looul unde a fost ancorată constant
redacţai „Albinei".
Toate aceste idei politke au fost susţinute de albinişti cu convingerea că menirea lor şi a ziarului lor, a presei în general, a fost şi va fi
de a apăra cauza naţională. A duce o h1ptă „mare şi grea" de demascare a
înşelăciunii, a minciunii, pentru descoperirea şi rostirea adevărului, a
pregăti poporul pentru „a-şi apuca şi păstra el însuşi, la timpul său,
soarta sa, în mâinile proprii32, a fost sfânta misiune a „Albinei". Albipolitică românească

26
V
28

Albina, II, 7 /1867, Viena, 15-27 ianuarie
G. Cipăianu, în AIIC, XVII, 1973, p. 185.
Albina, IV, 9/1869, Viena, 26 ianuarie - 7 februarie

:m Ibidem
3ll Albina, I, 2/1866, Viena, 23 noiembrie - 5 dec.
31 Albina, VII, 7/1872, Pesta, 23 ianuarie - 7 februarie
32 Albina, VIII, 4/1873, Pesta 14-26 ian. apud. G. Cipăianu, in AIIAC. XX,
1977, P. 369
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au consiClerat că a fost de datoria lor să contribuie la formarea 1!1Ile1
opinii publice adevărate, combative.
Eforturile „Albinei" în această direcţie au fost încununate de sucx:es?
A reuşit „Albina" să pună în mişcare întreg angrenajul vieţii pentru realizarea dorinţei de libertate şi unitate naţională? Istoria a oferit răspul1Sl11.
Mesajul politic al acestei, gazete a contribuit la pregătirea oamenilor, lent
dar sigur, pentru marea unire de la 1 Decembrie 1918. Inteligenţa românească a reuşit să citească printre rânduri şi să pătrundă tâlcul vorbelor asounse, a înţeles apelul „Albinei", nevoia creeri unui stat naţional unitar pe măsură.
„Albina" a dat dovadă că nu i-a lipsit conştiinţa de sine, chemarea şi
demnitatea naţională, ş~ în momente de răscruce a avut curajul de a
prezenta adevărata opinie politică românească.
IONELA MIRCEA

IDEOLOGICAL ASPECrS DEALTH WITH IN „ALBINA" NEWSPAPER
(Summary"
The paper „Albina" was published first in 1860 in Pesta and in 1860 in Viena.
From its publication this newspaper tried to defend the national cause of the
Romanians, asserting itself as a journalistic parliament.
After the setting up of the Austrian-Hungarian dualist state, the authors of
the articles published in the „Albina" considered the problem af nationalities not
only as a state matter but also as a cultural one. For a better understanding of this
problem it was necessary to tackle some aspects of the existing situation in the
empire created in february 1867.
The reporters tried to elucidate sever al questions: 1. what is a national state?;
2. what are the tasks of a national state?; 3. are the elections the most important
event in the life of a state? 4. what are the lawful claims springing from the
essence of the national idea?; 5. are these claims equanly natural with each nation?;
6. what are the ways and means of the Hungarian governments to subdue the
natJ.onal ideas of the peoples from the ero.pire?; 7. how do the subdued peoples
from the empire act ta gain their national ideal?; 8. what is the part played by
newspaper men and the press in general, in building up a national consciousness?;
ll. do the vital interests of Rornanian nationality differ from those of the Hungarian nationality?;
The politica! message of thls newpaper contributed slowly but surely, to the
training of the people for the great union (of all Romanian territories) from Uecember 1, 1918.
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PRESA SALA.JEANA - OGLINDA A REALITATILOR
SOCIAL-CULTURALE A TIMPULUI (1900-1940)

Comunkarea de faţă ar fi trebuit să preceadă pe cea susţinută în
t.oamna anului trecut, tot aici, la Zalău şi institmlată Periodkele „Meseşul" şi „Gazeta Sălajului" (1925-1938) zi.are reprezentative ale „Astrei".
Mergând pe firul timpului, am putut constata că cele <două ziare,
amintite mai sus, nu au apărut pe un drum nou, existând deja o experienţă şi o gândire clare în privinţa presei. In judeţul Sălaj, rezultat din
contopirea ţinutului Craseni şi a Solnocului de Mijloc, care avea în componenţă oraşele: Zalău, Şimleul Silvaniei ş.i Carei şi centre de plasă importante: Cehu, Jibou, Valea lui Mihai, au apărut o serie de periodice
care trebuiesc amintite atât pentru conţinutul lor, dar mai ales pentru a
dovedi că în Sălaj a existat dintotdeauna un interes susţinut pentru cultură.

S-a scris mult despre „Gazeta de Duminecă", periodicul de la Şimleu,
care în 1911 îşi încetează activitatea şi care a făcut o notă distinctă în
peit>ajul presei ardeleneşti, atât prin cuprinsul său cât şi prin consecvenţa
cu care şi-a respectat idei'le propuse în articolul program.
Tot înainte de 1918 şi tot la Şimleu\ Silvaniei a văzut lumirrn tiparului o publlcaţie mai puţin cunoscută: „Păstorul sufletesc". Primul numâr a apărut în 1906, cu întreruperi., a reuşit să vieţuiască până în 1914,
şi-a mutat redacţia de-a lungul anilor de la Şillllleu la Cehei, apoi la
Gherla. Sufletul revistei a fost 1on P. Lazăr ajutat de un comitet de redacţie format din preoţii: J. Budişan, illimpiu Coste şi Avram Dragoş.
Intri-o lucrare de specialitate: „Dicţionarul presei româneşti" - aut.ori Georgeta Răduică şi Nicolin Răduică 1 , afirmă ~ă are în subtitlu „revista sectantă", redactorii însă au pus accentul pe o altă idee, revista subintitulându-se periodic de predici, ceea ce, trebuie să recunoaştem, este
altceva. Revista poate fi conf>iderată un manual pentru cei care slujesc
ln. biserică. Nu intrăm în conţinutul articolelor, vom trece doar în revistă
numele celor care au semnat materialele, unele din ele evidenţiindu-se
prm limba clară debarasată de regionalisme, uneori, atât de obositoare:
Clemente Pop, Vasile Pop, Ioan Turdean, R. Stoica, A. Barboloviciu,
Ariton Pop, Ioan Georgescu, Iacob Marga, Graţian Flonta, George Maior,
Tit Bud, Victor Bojor. Dacă articolele cu tematica religioasă îşi au specificul lor putem cita destule exemple de materiale de înaltă ţinută: portretele lui George Trăiiă - protopop român greco-catolic al Timişoarei
sau a cunoscutului prelat şi om de cultură - Elie Dăianu - protopopul
Clujului. Nwnerele apărute n 1928 la Făgăraş şi în 1929 la Lugoj îşi vor
schimba în întregime tabla de materii, având rubrici întitulate: cores1 Georgeta Răduică,
Bucu~ti, 1995, p. 314.

Nicolin

Răduică, Dicţionarul

presei româneşti (1731-1918),
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pondenţe, informaţiuni, revista presei, cronici.
ţiei vom întâlni şi: numele lui Emil Bran.

Din 1928, în caseta redac-

Tot înainte de primul război mondial, mai precis în 1903, a apărut
un „număr de probă" din revista „lnvăţătorul român" subintitulată „publicaţie pedagogică şi culrtfurală". Locul de apariţie acelaşi oraş Şim
leul-Silvaniei. Dacă soarta nu i-a surâs nu-i de mirare; după 9 ani în
1912 şi tot la Şimleu, din nou Ion P. La.zăr editează „Gazeta învăţăto
rului", „publicaţie didactică şi politică a învăţătorilor români din Ungaria". A apărut săptămânal şi a vieţuit 2 ani (1912-1914), va reapare în
1928. Secretarul de redacţie Simion Oros încă dfn primele numere declară
„plecăm la drum cu cel mai curat gând: vom lupta pentru unire şi pentru consolidare". Este deajuns să enumerăm ti:t1urile articolelor ca să ne
dăm seama de importanţa acestei publicaţii, cu tirajul ei destul de mic
(câteva sute). Numărul învăţătorilor, în general al intelectualilor români,
la acea vreme, nu era prea mare; iată aceste titluri: „Prin noi înşine",
,,Nu vorbe, ci fapte", „Să fim la datorie", „Bugetele şcolare", „Să fim
solidari", „Ce înseamnă a fi învăţător". Ideea de bază pe care o întâlnim
în toate aceste articole este „ ... la noi limba s....a apărat în cele mai însemnate -două instituţii de viaţă: biserică şi şcoală".
Două reviste a.zi sunt rarităţi bibliofile. Este vorba de cea intitulată
„Astra", număr ocazional apărut în 1908 1'a Şimleu, sub redacţia lui Dionisie Stoica, nume intrat cu brio în istoria presei româneşti (vezi Gazeta
de Duminecă). Cu patru ani înainte în 1904, în acelaşi oraş, a apămt o
publilcaţie întitulată „Cartea românului Calendar". Este tipărită la
Institutul tipografic Victoria. Şi de data aceasta ASTRA a avut iniţiativa.

Nu lipsit de interes, sunt articolele apărute în săptămânalele din
Carei. In 1919 apăreau în acest oraş în limba maghiară următoarele periodice: Eszak-Nyugati Ujsag (1919-1923) (Ziarul de Răsărit), Nagykaroly
es Videke - hetilap (1919-1924) (Săptămânalul Careiul şi al ţinutului
său). La Şimleu se tipărea „Szilagyosomly6" subintitulat „tarsadalmi
es politikai hetilap" (1919-1920; 1923-1924), („Săptămânal de politică şi
probleme sociale"). In capiitala judeţului (Zalău) se tipărea Fiiggetlen
Ujsag (1919-1924), (Ziarul .independent) şi Szilagy Varmegye Hivatalos
Lapja (2 ian. 1919 - 14 feb. 1919), din luna mai în acelaşi an, apare în
româneşte cu titlul: „Gazeta Oficială a judeţului Sălaj". Spre sfârşitul
anului 1919 Laurenţiu Bran va edita o „Foaie politică-culturală şi infor...
mativă avându-l ca director pe Gheorghe Ercea şi redactor responsabil
pe Victor Fălăuş. Ziarul se întitula simplu - „Sălajul". Va rezista mai
mulţi ani şi se remarcă prin condeile care semnau. Se scoate în evidenţă
specificul zonei şi greutăţile existente. De multe ori se face mesagerul
Astrei. A fost un ziar scris atât pentru intelectuali cât şi pentru oamenii
de la .Eiră.
în 1934 ştafeta va fi preluată de Ioan Mango care va edita „Sălajul
Nou" unde vom găsi semnăturile lrt.1i Victor Deleu, Ioan Gheţie. Ziarul din
primele numere se declară oficial organ al Partidului Naţional Ţărănesc,
având ca deviză „O nouă viaţă, un nou crez". Noutatea, faţă de celelalte
periodice apărute până la el, este deschiderea pentru informaţie din toată
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nu numai din Sălaj sau Transilvania. Ziarul este lll1 periodic regional dar asta nu înseamnă că ntt-1 interenează - ce se întâmplă la Bucureşti
aau Timişoara, dovedeşte mult profesionalism din partea celor care l-au
redactat.
Sub acelaşi tiitl.u a apărut între 1946-1956 un alt periodic, care numai după trei numere şi-a modificat numele în „Graiul Sălajului". Dar
apăreau zilele neguroase cu urmări cunoscute. 1n această luptă cu arma
condeiului un loc aparte l-a avut revista „Ţara Silvaniei". ln anul 1940
doi oameni inimoşi, care au contr1buit foarte mult la cunoaşterea Sălajului
în lumea românea:scă, e vorba de neobosiţii Leontin Ghergariu şi Graţian
Mărcuş editează o revistă trimestrială cu un titlu mai mult decât suge~
tiv. Era gândită să apară o dată la trei luni, format carte. Anul 1940 a
fost, se ştie cum a fost şi totul s-a năruit. Numărul 1, singurul apărut,
putem afirma că este de excepţie, la nivelul oricărei reviste a vremii. În
acest timp au apărut în România peste 40 de reviste care aveau în titlu
c.uvârstul „ţara", urmat de determinative care le localizau sau le prezentau
profilul: Ţara de Sus (BotQ:şani), Ţara Fagilor (Suceava), Ţara de Sus (Satu
Mere), Ţara Bârsei, Ţara Oltului (Făgăraş), Ţara Nouă (Bucureşti şi Cluj),
Ţara Noastr~ (Fălticeni), Ţara lui Mircea (Silistra), Ţara Bugului (Odesa) etc.
Din articolul program înitulat „Rostul nostru", aflăm că-şi propuneau două Qbiective: 1) să facă Sălaj.ul cunoscut (sau mai cunoscut) sub
toate aspectele sale şi 2) lansarea unui plan pentru redactarea unei monografii complete a Ţării Silvaniei.
Dovedind eu argumente că lucrarea apărută în 1908 şi semnată de
Dionisie St@ica şi fon P. L~ăr, de altfel „o carte devenită rară în 1940"
trebuie regândită, autorii se hotărâseră să propună un plan de cercetare
care să fie sub aspect ştiinţific o replică celei scrise de Petri Morr (6 volume) la începutul secolului.
Remarcăm articolele semnate de Elie Dăianu despre Gh. Pop de
Băseşti, amintirile Elenei Pop Hossu Longin. Lecturăm studii competente
sub semnătura lui Laurenţiu Bran despre începuturile învăţământului
românesc din Sălaj, de la Traniş (1747) dar şi alte localităţi. Se fac referiri şi la situaţia din 1940. Leontin Ghergariu dă tiparului mai multe materiale: 1) O societate culturală la Zalău la sfârşitul veacului trecut, 2)
Iacob Deleu şi Victor Deleu - o familie de luptători naţionali (scris împreună cu Ioan Deleu, 3) Un centenar 100 de ani de la naşterea lui
Vasile Pop - cel dintâi secretar al despărţământului Sălaj Chioar - al
Astrei, 4) Eminescu In ungureşte, 5) Guruslău - un adevăr istork, 6)
Zalău, Zălău, Zălau (care-i corect?).
Toate dovedesc varietatea preocupărilor acestui profesor de limba
română, director de şcoală îndrăgostit de graiul, meleagurile şi oamenii
Sălaiului.

Cu aceeaşi competenţă işi vor redacta artkolele, dr. Laurian Someintitulat „Ţara Silvaniei în unitatea spaţiului transilvan", comparând
date din diverse domenii, din ţinuturile Bihorului şi Haţegului, dovedeşte
specificul romanesc al provinciei; Ioan Danciu prezintă „Evoluţia numelor
patronimice la românii sillăjeni", un studiu de onomastică documentat:
şan,
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dr. Emil Lobonţiu abordează probleme de economie în legătură cu structura geologică a pământului: sălăjenesc. Pe Graţian Mărcuş îl întâlnim
cu un studiu de sociologie intitulat „Ucenicia româneas-că".
Revista se încheie cu două studii competente de economie, iscălite de
Graţian şi Ion Rădulescu. Ambele materiale sunt însoţite de tabele şi
statistici comparative mai mult decât relevante.
Un mare lingvist care I1lll poate fi nici pe departe acuzat de partizanat ardelenesc, e vorba de Ovid Densuşianu, încă în 1905 când îl prezintă pe Timotei Cipariu scria „Intr-o vreme Transilvania era ţara filologilor. Aici se făureau teoriile asupra limbei, ad se scriau gramatici, de
aici plecau părerile care aveau să ne lămurească asupra originii graiului
nostru şi să ne dea îndrumări pentru chipul cum să scriem şi să dăm o înfăţişare mai românească cuvintelor. Şi oricine trecuse prin şcoală prin
şcoala de la Blaj mai ales - se credea în stare să facă filologie şi să dea
sfaturi. Era vremea când transilvănenii se năşteau filologi - în alte părţi
se spunea că românul se naşte poet"2.
Noi ne permitem să adăugăm - nu e numai ţara filologilor, a fost o
ţară de cărturari, unii mai cunoscuţi, alţii mai puţin. Datoria noastră este
să le prezentăm lucrările, activitatea şi printre aceştia se numără: Leontin Ghergariu, Graţian Mărcuş, Victor Deleu, Laurian Bran, Ion P. Lazăr
şi mulţi alţii.

GABRIEL VASILIU

THE Pam;S FROM SALAJ - A MIRROR OF SOCIAL AND CULTURAL
REALITIES OF TBE PERIOD 1900-1940

(Summary)
The study presents a series of periodicals which were printed in Sălaj in the period between 190C>--<1940. The articles published and carefully analyzed prove the
importance of the press. Among these, of a remarkable importance was „Ţara
Silvaniei".

2

O. Densusianu, opere,

Bucureşti,

1968, p. 690.
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„MESEŞUL'' ŞI

,,GAZETA SALAJULUI"
(1925-1938)

ZIARE REPREZENTATIVE ALE ASTREI

In 1901, când se împlineau 40 de ani de la înfiinţarea Asociaţiunii
Transilvane pentru. literatură română şi cultura poporului român (ASTRA), două personalităţi de marcă, apreiciate pentru ceea ce au făcut
pentru populaţia românească din a'ransilvania sintetizau în câteva
cuvinte însemnătatea ASTREI: „Asociaţiunea este productul deştep
tării şi al entuziasmului naţional care a produs concordia şi buna înţe
legere între fr.aţi" - Ilarion Pm;;cariu şi tot în 1901, Alexandru Mocsonyi declara: „Asociaţiunea noastră este cea mai însemnată 'instituţi
une naţională. Ea şi-a propus de ţintă reializarea celor mai nobile aspiraţiuni naţionale, rea1izarea aspiraţiunilor culturale ale poporului român din patrie. Ea întruneşte elita inteligenţei noastre. Ea este cheniată a organiza toată inteligenţa ca o armată în serviciul culturii naţion:ale"1. Doi foşti preşedinţi ai ASTREI, care .şi-au dat seama ce a
însemnat şi ce va însemna Asoci:aţirunea, importanţa ei pentru soarta
românilor .de aici din Ardeal.
Primul statut avea 38 de paragrafe, această „oarte de legi" care
a stat la baza activităţii de peste 85 de ani, punea un mare accent pe
activitatea din „despărţăminte", cum er.au numite zonele în care se
diviza ASTRA La nivelul conducerii, se ducea „o luptă" între două
păreri: una care voia da ASTRA să aiibă un statut de A!cademie, pe când
alţii o doreau organizată ca o asodaţie cu activităţi oare să pătrundă
în mijlocul maselor de rând, ţărănimea, mai ale.s; şi 1'a Adunarea Generală de I.a Şimleu, din 1878, s-a pus această problemă, după 17 ani
de la înfiinţare, pentru că în 1862, la Braşov, ASTRA se structurase
după modelul Academic, cu 3 secţiuni (filologie, istorie şi ştiinţe fiziconaturale). în 1867, la Cluj, s-a decis tipărirea „Transilvania", organ aJ
ASTREI. Alături de acest periodic, .şi nu numai, Biblioteca poporală
şi.,a făcut din plin datoria.
O statistică dată publicităţii, în 1911, nu cu mult înaintea primului
ră~boi mondial, prezenta activitatea celor 67 de despărţăminte şi 442
de biblioteci poporale. In 1919, regele Fe.r;dina111d I este ales preşedinte
de onoare şi începe o nouă etapă pe care o putem numi „Etapa România", depăşindm-se faza regionalistă şi se dă ours coLaborării cu Societăţi din Bucovina şi Basarabia. Iii anul 1926, la Zalău, Augustin Pop,
a prezentat în numele unei comis.ii, a;ctivitatea secţiei basarabene. Cu
tm an înainte, în 1925, Onisifor Ghibu, propuse transferarea la Cluj
1 P. Matei, „Asociaţiunea Transilvania pentru literatura română şi cultura
poporului român" (ASTRA) şi rolul ei în cultura naţională (1861-1950), ClujNapoca, 1986, p. 5-16.
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a sediului Asociaţiunii şi revista „Transilvania" să fie tipărită tot în
urbea de pe Sameş. Propunerea nu a fost îmbrăţişată de conducere, şi
Sibiul a rămas pe 111ai departe reşedinţa de bază. ln anul menţionat mai
sus, 1925, la Zalău apărea periodicul „Meseşul" care de la numărul 4
se declara „Organ cultural şi economic al „ASTREI-SALAJENE". Subintitulându-se ,,gazeta săptămâna:J.ă-1aulturală şi informativă", avea o
paletă tematică diversificată, motivul fiind unul singur: dorinţa de
a pătrunde în tot mai multe medii „lipsa unei gazete săptămân~'lle
care să fie un organ numai cultt.:ral şi informativ se simţea de mult
în judeţul nostru". Deşi mai ap[;reau 3 gazete româneşti în ju;leţ. i0
acest timp, nici una nu avea obiectivele propuse de ziarul „Meseşul".
„Scoatem o gazetă oare să nu aibă nici un colorit politic. Ea va fi
numai culturală şi informativă. Prin ea v:rem să facem o educaţie .cetă
ţeneas<Că naţională şi "Vrem să irformăm pe locuitori despre tot ce se
întâmplă în judeţul nostru. Vrem deci să fim o gazetă a tuturor, în
care să găsească lucruri care-l interesează şi pe intelectual şi pe ţăran.
Acest program nu ne împiedică însă de a ne spune cuvântul nostru
în orice chiestiune. Nu ne subvenţionează nimenea, nu suntem obligaţi
nimănui altuia, decât cititorilor noş.tri. Batem, maci ales la uşa ţăra
nului, din acest judeţ, care e dornic de carte, de învăţătură, pe care
începe să-l intereseze şi .altceva decât ceea ce se întâmplă în satul lui'".
Cred că nu e nevoie de nici un comentariu, avem un program complex,
gândit profesionist. Din primele numere, ne dăm seama că avem în
faţă un periodic bine structurat, cu rubrici permanente, redactate accesibil cititorului de orice grad de cultură. La această concluzie se poate
ajunge mai bine comparându-l cu alte reviste, din aceeaşi perioarlă, din
alte zone.
Rubricile permanente erau scrise într-un limbaj cLar şi se intitulau: Calendarul săptămânal, Vremea, Şcoala, Ştiri administrative, Târguri în judeţ, Fapte din judeţ, Sfaturi practice pentru gospodari, Financiara, Ştiri din ltnne.
Începând cu numărul 3, aflărr că ziarul este con.dus de un comitet format din 4 membri prezidat de profesorul Leontin Ghergru-lu.
O atenţie deosebită s-a acordat cons.tr.UICţilior şcolare în judeţ. Se
impune, scriu de mai multe ori redactorii ziarului, 'Ca elementul române>c să fie mai activ, în toate domeniile. Pentru a combate unele afirmaţii tendenţioase, ale unora, se apelează la statistici: numărul populaţiei, din judeţ, din ţară, după origine, după religie. Numărul profesorilor, învăţătorilor, avocaţilor, medicilor, meseriaşilor, funcţionarilor
este comparat cu cifrele din alte judeţe. Nu o dată se trăgea un semnal de alarmă, fără însă a cădea în şovinism; dăm un exemplu: în 1~37
în Sălaj profesau 114 avocaţi din care 36 erau români, 38 m,_qghiari şi
40 evrei. Statisticile cu: suprafaţ.a .pădurilor, număr.ul şcolilor şi .a elevilor şcolarizaţi, ziarele raportau la mia de locuitori, date referitoare
atât la judeţ, Ardeal sau Româr;ria erau, mai mult decât concludente.
O acţiune permanentă s-a dus pentru strângerea fondurilor necesare
ridicării statuiloc lui Gheol'ghe Pop de Băseşti, Simion Bămuţiu, a
monumentului de la Guruslău închinat lui Mihai Viteazul, monumentul
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eroilor . originari clin ţinutul Sălajului. O rubrică scriSă cu aplomb era
mtitulată „Mai mult respect pentru limbă", unde distingem două .idei:
înlocuirea cuvintelor împrumutate fără discernământ şi au echivalent
românesc, şi necesitatea unei .continue perfecţionări a acelei categorii
de intelectuali români, care, din diferite motive VOT'beau, „cu greşeli,
româneşte".

Nu este omisă literatura română, în aproape fiecare număr, se
putea citi un foileton literar unde găsim semnătura lui Al. Brătes'C'U
.Voineşti, Bucura !Dumbravă, Petru Du'l!fu, Petre Ispiresicu, I. L. Caragiale, Emil Gârleanu, Al. Bassarabescu, D. Anghel, Alex. Ciura şi
mulţi alţii.

Tot ce ira realizat sub egida Asociaţiei era prins în rubrica intitusemnificativ „Din activitatea ASTREI". Numai .această rubrică ar
putea_constitui un material independent. Suntem convinşi că editorialele semnate de: L. Ghergariu, L. Turcu, Gheorghe Mătieşanu, Graţian
Mă!'~, Ion Ioroache, Ion Ştirbu erau savurate de cititori fiind' scrise
cu mult nerv, multe din aceste materiale ar putea vedea şi azi lumina
tiparului, fiind actuale. O atenţie s-a acordat celor care au depus
o muncă susţinută în asociaţia culturală „Porolis&um". Un aocent deosebit s-a pus pe anun~rea prelegerilor care urmau să fie susţinute de
profesorii universitari, invitaţi dim Cluj, încadrate în „Extensiunea
Universitară", una din reuşitele ASTREI. Vor fi prezenţi cu comunicări,
în oraşul de la poalele Meseşuluj: G. Bogdan-Duică, Nicolae Drăganu,
Silviu D:riagomir şi alţii.
Necesitate.a şi importanţa înfiinţării unui muzeu etnografic, folcloric, arheologic, profesorul L. Ghergariu îl ex,plioă şi îl slllsţine în
numeroase articole, el însuşi fiind l1ll1 pasionat culegător, în acela.şi
timp, şi organizator a numeroase ex.poziţii. Ştim că la data respectivă,
configuraţia judeţului Săl3j en alta; centrele Şimleu, Jibou, Carei,
Valea lui Mihai, Cehu sunt pe primul loc prin activităţile depuse, şi
numeroase oomune şi sate erau evidenţiate. Se dădeau în paginile ziarului, nume de preoţi şi învăţători plini de iniţiativă, ei îşi răpeau din
timpul liber ca să răspândească ideile ASTREI.
Gazeta „Meseşul" a apărut în anii: 1925, 1926, 1927, 1928, 1930 şi
1931. Nemaiputând face faţă scumpirii hârtiei îşi încetează activitatea.
După 5 ani de întrerupere, reEipar·e cu un colectiv de conducere înnoit, tot profesorul L. Ghergairiu fiind mentorul periodicului, de data
aceasta primind numele „Gazeta Sălajului". „I-am dat alt nume, mai
general, pentru că dorim ca această gazetă să fie a Sălajului întreg, iar
numirea de „Meseşul" ni s-a părut prea locală. Programul gazetei no,1stre este de a, fi o publicaţiune de informaţii şi de propagandă naţională
şi cultu:rială. Azi, e nevoie, mai mult decât oricând, de o gazetă în
jurnl căreia să se adune toată suflarea româneiască din judeţ". în noua,
ţlar aceea.şi gazetă, întâlnim aceleaşi rubrici care s-au putut citi în
„Meseşul", dar şi unele noi, intitulate sugestiv: .Poşta redacţiei, Portrete de luptători, Activitatea ASTREI în alte rone (Braşov, Si:biu,,
Sighet, Reghin), Scrisorile lui Iuliu Maniu, însemnări (ru o tematică
foarte diversă, însă încărcată de adevăr: de la ravagiile a1.Jooolismului,
până la lipsa spitalelor în comunele mai mari, sfa1ba dotare a şco1ilor.
lată
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Toate aceste materiale prezel\tau realităţile sălăjene. Numele lui Graţian Marcu.ş apare din ce în ce mai frecvent, fiind un condei acid şi
plin de combativitate.
Doar 3 ani a putut să supravieţuiască, în 1938 încetează să apară
'1 „Gazeta Sălajului".
A diScuta adlivitatea ASTRE!:I fără a-i aminti presa este o treabă
pe jumătate făcută. Din cuprinsul ccloc 9 ani de apariţie ale ziarelor
„Meseşul" şi „Gazeta Săla3ului" se desprinde o idee pe caire profesorul
l'oan Lupaş, în 1926, o sublinia în lucrarea sa „Contribuţii la istoria
ziaristicii româneşti ardelene": „din S<lJisu1 acestor ziare izvoreşte
«toată căldura t.mui ~teptat simţ naţional» şi exprimă «numai ceea
ce este dorinţa şi convingerea totalităţii româruloc ardeleni».
GABRIEL VASILIU

THE NEWSPAPERS „MESEŞUL" AND „GAZETA SALAJULUI" (1925-1938) •
LANDMARKS FOR ll'HE ACTIVITY OF ASTRA
(Summary)

The activity of „Astra" can be better understood: and explained if one
tries to study the newspapers whkh acted as i•ts mouthpiece. The two periodicals from Sălaj, by means of ~he writers who signed there, strengthen the above
mentioned idea. In the nine years of their printing, these two newspapers had
an important contrihution i:n promoting the i:<leas of the „Astra" Sodety.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

UN FIU AL TRANSILVANIEI - GENIU EUROPEAN:
IGNAZ VON BORN

tn ~lul al XVIII-4lea, alături de cunoscuţii fruntaşi ai Şcolii Ardelene (S. Micu, G. Şinoai, P. Maior, I. Butlai-Deleanu}, tmre au militat cu arma scr:iSului pentru emanciparea social-politică a româniior,
pentru răspândirea culturii şi ştiinţei în rândurile poporului, tot Transilvaniei aparţin şi unele persor.alităţi de origine maghiară sau germană istorici, filolegi, publicişti, oameni de ştiinţă, a căror operă,
concepută în spiritul epocii, este. pe drept cuvânt, reconsiderată astăzi
ca un bun cultural al întregii noastre ţă1d. Dintre saşii transilvăneni
amintim nwna:i câţiva, printre cei mai reprezentativi: Georg Soterius,
Valentin Franck von Franckenstein, Martin Schmeizel, Johann Filstich,
Martin Felmer, Michael Lebrecht, care, născuţi aid, pe pământ românesc, trăind alături de români, cunoscându-le viaţa, limba, obireiurile,
au scris cu căldură despre frumuseţile şi bogăţiile Transilvaniei, despre
firea şi caracterul românllor, despre originea lor latinăl. Lor li se poate
alătur.a şi savantul şi literatul Ignaz von Bom (1742-1791).
Este bine cunoscută opero mozartiană „Flautu1 fennecat", prin
care genialul compozitor a pus baz~le operei naţionale germane. Dar,
furaţi de frumuseţea neasemuită a muzicii, prea puţini sunt cei care
- d~i cun~ bine subiectul - şi-au propus să pătrundă mai adânc
tainele arestei capodopere. Aşa s--ar putea afla că î.,_ figura înţeleptului
Sarast.ro, apostol al adevărului şi dreptăţii, Mozart l-a ilustrat pe bunul său prieten, „fratele Born".
Ignaz von Born s-a născut La 26 deicembrie 1742, la Cavnic, în
Ma~ureş, ca fin al lui Ludwig von Born, ofiţler de arti.1€-rie, a!flat
aici ca. „Griibenpachter" (arendaş de mine). ·Până la vârsta de şase ani
şi petrece copilă~ia la Alba-Iulia:., după oare, în urma morţii tatălui,
se mută cu familia lJa Sibiu. în 1755, este trimis la un rolegiu iezuit
din Viena; după aibsolvire, intră în ordinul iezuiţilor, pe care-l pără
seşte însă după nwnai 16 lnni, oa J,antiderical convins". Pleacă la
Praga pentru a studia dreptu'!; încheindu-şi studiile (ru o disertaţie
I Amănunte

in ampla

şi

documentata monografie a lui A. Armbruster, Daco1980.
2 Pornindu-se, desigur, de la mărturisirea lui Born însuşi cu privire la locul
naşterii (in Briefe uber Mineralogische Gegenstănde, Frankfurt-Leipzig, 1774), în
unele biografii, ca şi în lucrări de referinţă (dicţionare, enciclopedii etc.) se afirmă
că Born s-a născut la Alba-Iulia. Jn antologii ale germaniştilor români (J. Livesclu ş.a., Antologie der ijsterreichischen Literatur, I. Bis 1848, I, Bucureşti,
1965. p. 143; Aufklărung, Schrifttu11n der siebenburgischer Sachs1m und Banater
Schwaben, Bucureşti, 1974, p. 159) se spune că, în realitate, el s-a născut la Cavnic,
in Maramureş, în scurta perioadă cât a funcţionat acolo tatăl său, Ludwig. Desigur
că părăsind Cavnicul Ia o vârstă foarte fragedă, împreună cu părinţii, Born a
rămas toată viaţa cu conştiinţa faptului că Alba-Iulia, oraşul copilăriei sale până
la vârsta de şase ani, a fost şi locul în care s-a născut („main Geburtsort").
romano-Saxonica,

Bucureşti,

lU - Acta Mvse! Poro!issens!e, voi. XX, 1996
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De finibus iuris naturae, 1763), călă~te prin Germania, Ţările de
Jos, Frenţa, Spania. Intors la Praga, se conacră sturliBor şi cercetărilor
din domeniul ştiinţeloir naturale (geolrogie, mineralogie, chimie), oare
vor rămâne principal.a sa p.reocupare tot restul vieţii. Se rernattă ai.ci
ca unul dintre principalii animatori ai vieţii ştiinţifice, lucrările sale
fiind apreciate şi peste hotare. Societăţi ştiinţifice şi a:aadernii din Suedia, Italia şi din alte ţări îl aleg membru al lor.
Dintr-o călătorie de studii prin Banat, Transilvania şi Ungaria în
vara anului 1770, Bom trimite scrisori către prietenul său, geologul
german Johann Jakob Ferber (1743-1792), relatând în amânunt cele
văzute, începând cu peisajul şi bogăţiile naturale din locurile vizitate
ţii încheind cu observaţii de ma.Te interes privind limba, obiceiurile,
culmra românilor, maghiarilor, sârbilor· (Briefe uber Mineralogische
biirgen, Ober - und NiBder Hungarn; Frankfurt und Leipzig, 1774)3.
ln anii următori cartea a fost tradl..l!Să în engleză de R. E. Rasipe (Londra, 1777)4, în italiană de F'. Grisetlini (Veneţia, 1778) 5 şi în franceză
de A G. Monnet (Paris, 1780) 5, cunoocând un mare succes printre spe:i Lucrările apărute in perioada pragheză a vieţii sale sunt: Prager gelehrte
Nachrichten, 2 voi. (1771-72); Lythophylatium Bornianum seu Index fossilium,
2 voi. (1772-75); Schreiben des Herrn Jgnatz von Born an Grafen von Kinsky uber
einen ausgebrannten, Vulkan bey der Stadt Eger (1773); Effigies virorum erudatorum
atque arti.ficum Bohemiae et Moraviae, 2 voi. (1773-75): Alte lucrări au apărut
tJl „Abhadlungen einer Privatgesellschaft fi.ir Aufnahme der Naturgeschichte, Mathematik und vaterlăndische Geschichte im Bi:ihmen", 6 voi. 1775-85, editată de

el, şi în alte numeroase periodice ştiinţifice ale vremii. Despre meritele sale de
organizator al vieţii ştiinţifice din Boemia şi Austria, vezi J. Haubelt. Studie o
Jgnaci Bornovi, Praga_, 1972 („Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historia. Monographia, XXXIX); M. Teich, Ignaz von Born als Organisator wissenschaftlicher Bestrebungen in der Habsburger Monarchie, în voi. Wissenschaftspolitik in
Mittel- und Osteuropa, Berlin, 1976 („Studien zur Geschichte der Kulturbeziehungen · in Mittel- und Osteuropa". Bd. 3); J. Vavra, Jgnaz von Born als fuhrende
Persenkichkeit der Aufklărungsepoche in Bohmen, in Beforderer der Aufklărung
in Mittel- und Osteuropa, hgb. von Eva H. Balazs, L. Hammermayer, H. Wagner
und J. W6jtowicz. Redaktion H. Ischreyt, Berlin, 1979, p. 141-146.
4 Travels through the Bannat of Temeswar, Transylvania and Hungarg, in
the Year 1770. Translated (. .. ) by R. E. Raspe (... ), London, 1777. Rodolph Eric
Raspe (1737-1794), anticar şi mineralog german, a editat şi operele filozofice ale
lui Leibniz (cf. Grande dictionnaire universel, XIII, p. 714).
0 Este acelaşi Francesco Grisel!ini (1717-1783), care-l completează in câteva
rânduri pe Born, in lucrarea sa Versuch einer politischen Geschichte des temeswarer Banats in Briefen an Standspersonen und Gelehrte, 2 voi., Viena, 1780; cf.
ediţia românească, lncercare de istorie politică şi naturrală a Banatului Timişoarei.
Prefaţă, traducere şi note de Costin Feneşan. Timişoara, 1984, unde găsim, intre

altele

şi o frumoasă apreciere a lui Born: „Domnul von Born, al cărui nume şi
nobilă râvnă intru istoria naturală nu mai necesită nici o laudă ... " (p. 247). Fără
îndoială că cei doi savanţi s-au cunoscut şi s-au preţuit reciproc, după cum rezultă şi din faptul că Born a tradus disertaţia savantului italian in germană (cf.
prefaţa lui C. Feneşan în ed. cit., p. 9). Recent, E. Coseriu, Limba română în faţa
Occidentului, Cluj-Napoca, 1994, p. 84, nota 6, pornind de la faptul că pe carte
nu apare numele traducătorului.• consideră că „probabil", Grisellini şi-a tradus

el însuşi în germană scrisorile redactate in
direct în germană".

italiană

sau a compus câteva scrisori
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ctaaişti. 6 . Din călătorie se va întoarce însă su.iferind pe viaţă, datorită
llllei puternice intoxiooţii cu gaze în timpul coborârii într--0 mină.
In 1776 Maria Teresa îl cheamă la Viena pentru a ordona şi descrie
colecţiile de minerale din cabinetul .imperial de ştiinţe naturale, numindu-l totodată consilier auli+c la Departamentul geologic-numismatic; după
numai doi ani, rezultatul muncij sale se ooncentrează în Index rerum
11.aturalium Musei Caesarei Vindobonensis (Viena, 1778), aducându-i
consacrarea în lumea ştiinţifica vieneză. Cel mai maire merit al său
estte punerea la punci a unei metode de „ext.r,agere a metalelor perfecte
din mfoerale şi alte substanţe, prin amalgamare cu meralr" (Ober der

Anquicken der gold - und stlbe7"hăltigen Erze, Rohrsteine, Schwarzkupfer und Huttenspeise, Wien, 17fl6)7 ; metdda mai fusese experimentait;ă
de spanioli Î.PI. minele mexi'c:me, dar Born o f)2rfecţionează prin aplicaţii
practice în minele din Ungaria, dfind o sinteză a tuturor acestor cercetări în manualul său de mineralogie (Bergbaukunde, 2 vol., Leipzig,
1789-1790). Un model de clasificare a unei colecţii de minemle este
Cataloque methodique et raisonnl de la collection des fossiles de Mlle
Eleonore de Raab, 2 voi., Viena, lî90)s.
Ignaz ven Born n-a fost numai un pasionat om de ştiniţă. El a
rămas în ist1:lria culturii europer::e a secolului al XVHI-lea şi oa scriitor satiric. Alături de alte mari figuri ale initelectualităţii austriece .a
vremii, Sonnenfels, Denis, Blumauer, Alxinger, Leon, Ratschky, şi nu
în cele din urmă, marele M<>zart, Ignaz von Born a devenit unul dintre
principalii rep~entanţi ai „Atl!fklărung"-ului vienez. Mare iubitor de
carte, de ştiinţă, de adevăr, duşman al obcur,antiS1111ului, al abuzurilor
marilm feudali, înzestrat cu mari scăpărări de spirit, având în acela~i
timp o fire în'Clinată spre prietenie .şi comunioativitate, Born s-a bucurat mereu de aprecierea lui Iosif al H-~ea, fiind şi consilier intim al
acestuia (la 24 aprilie 1785 împăratul îi acordă înaltul titlu de „Reichsrit!er", cavaler al imperiului). încă în 1773, pe când abia se făcuse cunoscut în domeniul ştiinţelor geo1ogice, Born rompune prima sa scriere
satirică, pamfletul Die Staatsperuke (Peruca oficială), apărut fără indicarea numelui aut.oruiui. Numeroasele inveative la adresa nobilimii
parvenite, mereu în goană dupa privilegii şi onoruri - puse în gura
perucii vorbitoare care-şi povesteşte aventurile, făcând portretul decă
derii morale a celor pe capul cărora i-a fost dat să !re<iică pe rând au stârnit furtuni de proteste din. partea celor vizaţi, care se împotriveau din răsputeri politicii iosefiniste de promovare a adevăratelor
valori.
ti Este Antoine Grimoald Monnet (1734-1817), partizan al chimiei tradiţionale,
oponc>nt ai lui Lavois.ier mineralog, farmacist, autor al Atlasului mineralogic al
Franţ~i mebn.: 111 unor academii din Suedia, Franţa şi Italia( cf. Grand Dictionnaire Universel, XI, p. 457). Titlul ediţiei franceze este: Voyage min~ralogique fait
en Hongrie et en Transylvanie par M. de Born. Traduit de l/allemand, avec quelques notes, par M. Monnet (.... ), Paris, 1780.
7 Tradusă in engleză de acelaşi R. E. Raspe: New Process of Amalgamation
of Gold and Silver Ores, and other Metalic Mixtures, London, 1791.
8 Editorul J. V. Dagen, în prefaţa cărţii, are numai cuvinte de laudă faţă de
lucrarea lui Born, considerată un model de catalog ştiinţific al unei colecţii de
minerale (vezi mai jos).
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O oapodoperă a literaturii satirice anticlerkale a secolului .al
XVIII-lea, nu numai în Austria, ci şi în întreaga Europă, es1e pamflebil
Specimen Monachologiae methodo Linneana, tabulis tribus aeneis iUustratum (1782) 9 , în care, sub pseuâonimul „Joannes Phisiophilus", Born
pune cunoştinţele sale ştiinţifice în slujba artei literare, dasificându-i
pe călugării di:feritelor ordine ca pe nlşt.e animale, după metoda naturalistului suedez Linne. Scris din inspiraţia şi cu încurajarea împăra
tului îns't:!§i, oare, prin patentul as1:1pra to·leranţei religioase (1781) stârnise ~mulţumirea P<l!Palităţii, scrierea aceasta, public.a.tă în 1000 de
exemplare (neobişnuit tiraj pentru acea vreme), însoţită şi de tabele şi
ilustraţii, înfăţişând diferitele specii.i de călugări (dominicani, carmeliţi,
franciscani, benedictini etc.), ca masculi, cu femelele lor, călugăriţele,
inclusiv părţi ale .corpului şi îmbrăcăminţii etc. - a făcut deliciul publicului vienez. Protestele oardinalu[ui Migazzi însuşi n-au avut nici un
rezultat, împăratul răspunzându-i că autonal n-a intenţionat să atace
biserica şi dentl, ci numai ordinele monahale parazitare, mănăstirile
în care-şi făcuseră cuib lenea, îmbl!libarea şi vi~iile de tot fehll. Incura~at de succes, Born publică în anul :următor o nouă ediţie, la care
adaugă textele pro şi oontra cărţii şi a sa, apănlte între timp, inclusiv
un fel de „anatomie ,a călugărilor", sub forma relatării unllli medic anatommt .care prezintă rezultutele disecţiei 1:U1or corpuri de călugări într-un spital din Viena (călugărul apare .acum ca o specie de mamifer,
intermmiar între om şi maimuţă, având patru burţi, totdearunia pline
de mâncare, cu r'inichii obosiţi de băutură etc.): Phisiophili opuscula.

Continent Monachologiam, accusationem Physiophili, defensionem Physiophili, anatomiam monachi. Collegit, edidit et praetatus est P. Aloysius Martius, Augusta Vindelicorum (Augsburg; de fia:pt, tot Viena),
1783, 73 p. Aspectul de palinodie al aicestui text, în care, slllb pretextul
~arara de atacuri, autorul îngroaşă de fapt satira iniţială, ducând-o
până la ultimele limite, aminteşte de Monachomachia şi Antymonachomachia, poeme eroi-comice ale polonezului Ignacy Krasicki (17351801), apărute cu numai câţiv,a ani mai înainte, prima ciricu1ând şi în
traduQere germ.ană 1 0. Asemeni acestei capodopere a literaturii iluministe poloneze, cu totul voltairiană prin puterea ironiei şi s:aT'CaSmului, pamfletul lui Born a avut o răspândire extraordinară, filind tradus
9 Apărute la „Eridanae" (nume fictiv, căci nu l-am găsit in cartea Sidoniei
Fărcaş, Index locorum, Cluj-Napoca, 1984). O nouă ediţie având ca loc de
apariţie „Augspurg" (de fapt, tot Viena), a apărut în anul următor, 1783.
io Monachomachia oder Mochenkrieg (Hamburg, 1782), in traducerea lui Ecker

Puiu

von Eckhofen (cf.
i007, p. 190). Nu
lui Krasicki, căci
prompt cu noutăţi

Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Voi. 5, Varşovia,
este exclus ca Born să fi cunoscut versiunea germană a satirei
librarii vienezi (un J, T. Trattner, de pildă) se aprovizionau
literare din întreaga Europă.
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imediat în germanărll, fr.ancezăY' şi po1onă13 . în secolul al XIX-lea a
eunoscut alte ediţii şi tradaceri 14, ultima apărând la Paris acum vreo
25 de ani1 5.
Cu. asemenea calităţi intelectuale şi realizări literar-artistice în spiritul EopociJ. Luminilor, ru se pare firesc să-l găsim pe Ignaz von Born
:şi printre fruntaşii francmasoneriei secolului XVIII-lea. Se ştie că societăţile secrete de tip masonic au jucat în primUJl secol de existenţă
(până pe la 1848), în multe privinţe, ro1ul de ferment al mi.Ş-cărilor
progresiste, revoluţionare, antifeudale, în multe ţări europene, inclusiv
la noi 16 . In deceniile şapte şi opt ale secolului al XVIII-lea, franamasoneri:a trecea prin mari frământări, oa.re au divi~t--0, practic, în două
ari.pi, diametral opuse m ideologie: una caire punea accentul pe simboluri, ocultism, magie, cabalistică ş.a., mergând până la şarlataneri.a
de tip Oagliostro, şi alt:a, L'<lre punea pe pnim plan - în ciulda unor
ritualuri şi mode devenite tradiţionale - idealurile umaniste de libertate, egalit:ate şi fraternitate, ce vor deveni şi lozincile Revoluţiei Fran-

n P. Jgnaz Loyola Kuttenpeitscher Neueste Geschichte des Monchentums,
beschrieben im Gei.Ste der Linnoischen Sammlungen und mit drei Kupfertafeln
erklărt.

In Oesterreich, 1783. Alte

două

versiuni au

apărut

în

germană

in 1786

l}ohann Physiophilus, Versu.eh einer Monachologie nach
linn6ischer
MethQ_de,
neueste Ubersetzung, Augsburg) şi în 1802 (Monachologie nac ltnn6tscher Methode

von Born, des H. R. Reiches Ritter, neueste weder vermehrte, noch verbesserte
Auflage, Frankfurt-Leipzig).
12 Essai sur l'histoire de quelques especes de moines, ouvrage traduit du
latin par Jean l/Antimaine, Monachopolis (!), 1783; ediţia a doua, Paris l'an VI
(1798). A fost considerată mai mult o imitaţie decât o traducere; autorul este
Pierre Marie Auguste Broussonnet (1761-1807), medie şi natw-alist francez, adjunct
la şcoala veterinară de la College de France (cf. Grand Dictionnatre Universel du
XIXe siecle, II, p. 1009 şi 1322).
13 Dziela Jana Naturalisty zamykajace w sobie Mnichopismo, oskarzenie i
obrone Naturalisty, z anatomia Mnicha. Zebrane, wydane i powiekszone przez O.
Aloyzega Marca. W Augszpurgu (de fapt, Cracovia; cf. W. Smolenski, Przewr6t
umyslowy w Polsce Wieku XVIII. Studia historyczne, Varşovia, 1979, p. 317). Este

traducerea ediţiei a Il·a din 1784, cuprinzând „condamnarea şi apărarea Naturalistului".
14 O ediţie bilingvă, latino-franceză: Monachologia figurts ligno incisis ilustrata.
Monacologie illustree d.e figures sur bois, Paris, 1844 (alte ediţii: Rouen, 1879 şi
Paris, 1883. O primă traducere şi în italiană: La MonCJJcologia ossia descrizione metodico de Froti die Giovanni. Filosofile, dalia latina recata de Carlo Bolta, Eridanio,
f.a. (ed. II, Milano, 1860).
15 Histoire naturelle des moines, ecrite d'apres la methode de M. de Buffon
(!), Paris, 1970 (Este o reeditare a versiunii lui Broussonnet, cf. supra, nota 12).
16 Vezi D. Berindei, RRH, XVII, 1978, nr. 3, p. 427-445; C. Gtillner, Aspekte
der Aufklărung in Siebenbii.rgen im 18. Jahrhundert, in Beforderer der Aufklărung
Mittel- und Osteuropa Freimaurer Gese!lschaften, Clubs. Redaktion Heinz Ischreyt,
Berlin, 1979, p. 163-160; D. Berindei, ibidem, p. 161-173.

in
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ce2le17. Mari ronştiinţie ale epocii, fillo:rofi, scriitori, artişti, ca Voltaire,.
Goethe, Herder, Mozart, Wieland - ca să amintim numai câţiva dintre cei mai de seamă, au fost membri ai lojilor masonke; dintre români
pot fi socotiţi, C'a memba-i sau S.:.mpatizanţi ai ideilor acestor societăţi,
Ioan Piua.riu-Molnar şi Ioan Budai-Deleanu, alături de mulţi alţii din
Tam Românească şi Moldova 18. In Austria, ca şi în alte părţi, în Prusia
şi Rusia, societăţile secrete de tip .masonic au fost tolerate atâtla timpcât nu-şi propuneau deschis răsturnarea ordinei sociale, limitându-se
la acţiunil. de binefaicere sau activităţi ştiinţifice şi de propagandă culturală. Iosif al II-lea le-a privit cu îngăduinţă ani la rând, permiţân
du-le_ chiar activităţi deschise, cu adunări şi publicaţii devenite notorii.
Prin de5potismul său luminat a reuşit să dirijeze mişcarea „de sus în
jos", să-şi subordoneze prin control permanent acţiunile acestora, astfel inJCât să serve~ă interesele statului habsburgiic19.
Ignaz von Bom a fost şi el unul dintre principialii promotori a·i
francmasoneriei austriece. In 1781 a înfiinţat loja „Zur wahren Eintracht" (Adevărata Conrordie}zo, devenită curând cea mai influentă, datorită organulUi. ei trimestrial „Journal fiir Freymaurer" (apărut între
anii 1784-1787)21 • în paginile acestuia se promova - prin disertaţii
ştiinţifice şi scrieri literare tendinţa raţionalistă, deistă, anticlericală; şirul de disertaţii despre „misteriile" vechilor indieni, egipteni.

Din bogata bibliografie a problemei semnalăm numărul special consacrat
dintre francmasonerie şi Revoluţia Franceză al revistei „Annales historiques de la Revolution Frani;aise", Paris, 1969, nr. 196. Vezi şi R. Amadou, Liberte.
egalite, fraternite: la devise republicaine et la francmai;onnerie, in Renalssance
traditionelle, Paris, 1974; P. Hazard, La pensee europeenne du XVJife siecle (ed.
rom., tradtH:ere de V. Grecu, Gândirea europeană în secolul al XVIII-Zea, Bucureşti,
1981, p. 253-252; A. Schaff, Istorie şi adevăr, Bucureşti, 1982, P. 26-27. Pentru
stadiul actual al problemei, vezi L. Hammermayer, Zur Geschichte der europăischen
Frelmaurerei und der Geheimgesellschaften lm 18. Jahrb.undert, in Beforderer der
Aufklărung tn Mtttel- und Osteuropa.
Redaktion Heinz Ischreyt, Berlin, 1979,
p. 18---20, 30-31, 56 (nota 185).
10 Lucia Protopopescu, in ,,Tribuna", XIV, 1970, nr. 35 (709), 27 august, p. 6-7;
M. Popa, Ioan Molnar Ptuariu, Cluj-Napoca, 1976; M. Vaida, Jon Budai-Deleanu,
Bucureşti, 1977; M. Mitu, RJTL, XXVIII, 1979, nr. 3, p. 351-363; Elvina Sorohan,

11
relaţiei

Inrtdocure în opera Zuli Ion Budal-Deleanu, Bucureşti, 1984.
19 Cf. D. Prodan, Supplex Llbellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii
române. Ediţie nouă, e:u adăugiri şi precizări, Bucureşti, 1984, p. 312-313.
20 H. Wagner, Die Loge „Zur wahren Eintracht" 1781-1785. Das Ende der
ostcrreichischen Freimaurerel im 18. Jahrhundert, in Festschrift ,,Fiinf Jahre Libertas", Wien, J.965, p. 25--68; Edith Rosen strauch-Kenigsberg, Freir:naurerei im
josephinischen Wlen. Aloys Blumauers Weg vom Jesutten zum Jakobtner, iWenStuttgart, 1975; D. Lindner; Jgnaz von Bora - Melster der wahren Eintracht. Wiener
Frelmaureret im. 18. Jahrhundert, Wien, 1986.
21 A. Giese, Das „Journal filr Freimaurer", in Festschrift der Grossloge von
Oesterreich zum 250. Jahrestag der Griindung der englischen Grossloge, Wien,
1967, p. 34-59; Edith Rosenstrauch-Konigsberg, Ausstrahlwngcn des „Journals fur
Freimaurer", in Befă1·derer der Aufklărung in Mitei- und Osteurope, Berlin, 1979,

p. 105-117. întreaga colecţie a acestui jurnal a fost retipărită de Ernest Krivanec,
6 vol., Graz, 1979. ·Colecţia completă la Biblioteca Centrală Universitară din ClujNapoca.
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etrusci, iudei, persani, greci (unele aparţinând lui Born însu:şi)22 erau
:departe de a exacerba latura mistică, ocultă a vechilor religii, ele punând în evidenţă mai degrabă dl.llalismu:l lor permanent, lupta între
bine şi rău, triumful binelui, al raţiurui. Sub influenţa ideologiei iluminaţilor, promovată de Adam Weishaiupt, profesor la Universitatea din
lngolsta:dt, Born a imprimat activităţii lojii sale c.araicteristidile unei
aoade-rnii, ale unui club de dilSn:ţii, în care se vehiculau, alătu'.l'i · de
teoriile ştiinţifice cele mai noi, unele jdei foarte radicale privind formele de guvernământ, viitorul omenirii şi altele asemenea. In casa sa
de pe Dorotheergasse, la nr. 1144, îşi dădeau întâlnire vârfurii. aristocratice, bancheri, negustori, profesori şi poeţi, alături de funcţionari mai
mărunţi din administraţia de stat, ou toţii ,simţindu-se deopotirivă de
înfrăţiţi, egali între egali, pentru a dezbate pe marginea disertaţiilor
ce urmau să fie publidate în „Journal", pe marginea .everumentelor politice, pentru a primi noi iniţiaţi, sfârşind în sunetele cantatei „Auf den
hochwiirdigen Broder Bom", compusă de W. A Mozart. Morn însă nu
va mai apuca să-şi vadă alter-ego-ul Sarastro (nume modelat după al
magului persan Zaxathu&tra) din „FI/autul fermecat" (prezentată în premieră )a 30 septembrie 1791), căci se stingea din viaţă cu două luni mai
devreme, la 24 iulie 1791, după ce, într-o lucra~e rămasă în manuscris,
intitulată Fasti Leopoldini, demascase fără reţinere noul regim de restituţii instituit de Leopold al II-lea, urm:aşul lui Iosif al II-'leia23.
Jgnaz von Born în istoria ştiinţei, în artă şi literatură. Numele
lui Bom a fost imortalizat nu numai de Mozart în muzica sa încântă
toaire, d şi în nomenclatura ştiinţelor geologice. Două dintre mineralele
.descoperite de el îi pooirtă numele: bornina şi bornitul. Bornina este o
tellurură de bismut, substanţă minerală foarte rară, în formă de romboedru ascuţit, cu densitatea 7,5 şi duritatea 1,5; cea mai interesantă
variantă este bornina alI"gintiferă, cunoscută şi sub numele de „argint
molibdk". A fost numită după numeLe lui Born de cătlre renumitul
mineralog francez Franc;ois Sulpice Beud:ant (1787-1850), desroperitorul legii cristalizării substanţelor minerale24. Bornitul este o sulfură
22 Dintre lucrările lui Born, apărute în „Journal filr Freimaurer", pot fi reţi
n.ute, în acest sens: „Uber die Mysterien der Aegypter (I, ·1,784, 1. Quartal, p. 17-132);
Vber den Ursprutng der Tafellogen (I, 1784, 1. Quartal, p. 17-132); Uber den
Ursprung der Tafellogen (I, 1784, 3. Quarta~. p. 97 ş.u.); Uber die Mysterien der
Jndier (I, 1784, 4. Quartal, p. 5-54); Geschichte einiger merkwii.rdigen Verfolgungen der Maurerei in neueren Zeiten (II, 1875, 2. Quartal, p. 52--'107).
23 J. von Hormayr, Jgnaz Edler von Born, în Oesterreichischer Plutarch ader
Leben und Bildnisse aller Regenten und der heruhmtesten Felderren Staatsmănner,
Gelehrten und Kunstler der osterreichfachen Kaiserstaates, Neuentes Băndchen, Wien,
1807, p. 158-164. Despre Barn şi legăturile sale cu iluminaţii lui Weishaupt şi Knigge,
vezi: R. von DiHmen, Der Geheimbund der Illutrninaten. Darstellung - Analyse Dokumentation, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1975. Despre opera „Flautul fermecat" a
lui Mozart ş irelaţia Barn-Sarastro, vezi, intre altele, H. W. von Waltershalisen,
Die ZauberflOte, Milnchen, 1920; B. Walter, Vom Mozart der ZauberflOte, Frankfurt,
1955; E. Zellweker, Das urbild von Sarastro: Jgnaz von Born, Kissingen, i956; J.
Chailley, The Magic Flu.te, Masonic Opera, London, 1972 ş.a.
2~ Cf. H. Landrin, Dictionnaire de mineralogie, de geologie et de metallurgie,
Paris, 1856, p, 66 şi 465; Grand Dictionnaire Universel du XI Xe siecle, Paris, II,
p. 656.
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naturală

de cupru şi fier, care se găSeşte. în formă de cristale cubiee;
de ouloare roşie-arămie, ru luciu metaliJo25; numele i-a fost dat, ea
omagiu adus lui Born, de către Wilhebn Haidinger, un celebru mineralog austriac din secolul al XIX-lea~ director al Institutului Imperr-ial
de geologie din Vien.a 26. Nelipsit din encidopedille, dicţionare:le biografice şi alte lucrări de referinţă austraace, gennane, franceze, italiene.
engleze din ultimele două seoole 2 ~, opera sa ştiinţifică şi literară face
în zilele noastre obiectul unor monografii de amploare28.
Chipul lui Bom ni se pă5trează g:rtaţie unei gravuri contemporane,
operă a vienezilor Beirin .şi Jakob Adam; din medalion ne priveşte o
siluetă firavă, cu faţa uscăţivă, cu trăsături severe, un zâmbet ironk,
aşa rum l-a da>pris de pildă Joseph Horrnayr în vol. 1X din Oesterreichischer Plutarch (Viena, 1807, p. 158-164): „Van Gestalt war er
mkht gross, schmăchtig und schwat-hlkh, die Farbe schwarzbraun,
Haar und Augenhrounen schwa;rz und stark. Das feurige durchdringende Auge, die Winkel des Mwides nannten auf den ersten Blirck den
Juvenal seiner Stadt, den scharfiunigen, vielseitig gebildeten, wahrhait
genialisichen Mann". Medalionul acestui „Juvenal vienez", înconjurat
de inscripţia: „Ignatius a Bom Eques S.C.R.AM. in re metaHica et
mone"tajriia a Consiilli.us Aulicis", este aşezat pe un soclu <'ll un dilat dîn
Ovidiu (Quae sit rerum natura, requirit). De jur împrejur, cununi de
laur, cărţi, tăbliţe, monede, crist<i]uri minerale şi, evident, o seamă de
simbohi, fie artistice (harfa, penelul, paleta), fie tipic masoruoe (şar
pele, oglinda, trompeta, compasul, ciocanU!l)29.
Born este prezent şi în opere literare. Îl găsim, ce-i drept, fugitiY,
în .stră!lucitoareia cairte a lui Marcel Brion, La vie quotidienne a l'epoque
de Mozart et de Schubert (Paris, Hachette, 1959, p. 25-26) sau în romanul srcriitorului slovac -contemporan Anton Hykis.ch, Adoraţi regina,
consacrat vieţii Mariei Theresa3i:;. Este, în schimb, figură centrală în
romanul Roata al lui Petru Vmti'lă (Bucureşti, Cartea Românească,
1984), romwiul răscoalei lui Horia. Aici, Bom este înfăţişat oo având
mare înţelegere şi oompasiune pentru fruntaşii răocoalei, găzduindu-i în
25 Se găseşte la noi, în Dognecea (Banat) şi Băiţa Bihorului (Crişana), cf. C.
Diaconovich, Encidopedia Română, I, Sibiu, 189S, p. 537; Dicţfonar enciclopedic român, I, Bucureşti, 1962, p. 398; Mi.c dicţionar enciclopedic, ed. II, Bucureşti, 1978,
p. 123: Dicţionar enciclopedic, I, Bucureşti, 1993, p. 244.
26 Cf. Fr. von Kobell, Geschichte der Min1?Talogie. Von 16500-1860, MQnchen,
1864, p. 597-598; Grand Dictionnatre Universel, IX, p. 21.
v Lista acestora la C. von Wurzbach, Biographischen Lexicon der Kaiserstum
Oestere!.ch, II, 1857, P. 71-74, la care mai adăugăm: A, Deutsch, Ignaz von Born
1742-1791, Zeulenroda.Leipzi~. te31; Dktionary of scienttftc Btography, Ch. Coulston
Gillsnie. editor in chief, II, New York, 1970, p. 315-:116 (autor: J. B. Go•ueh).
28 P. M. Hofer, Ignaz von Born. Leben Leistung - Wertung, Wien. 1955;
P. P. Bernard, Jesttits and Jacobtns. Enlightenment and enltghtened Despotism tn
Austria, Urbana, 1971: H. Haberzettl, Die Stellung der Exjesuiten in Politik wnd
Kulturleben Oesterreichs zu Ende des 18. Jahrhunderts, Wien, 1973.
29 Este, după ştirea noastră, singurul portret cunoscut al lui Born; a fost reprodus în numeroase lucrări (prima dată de Harmayr) şi destul de răspândit în
epocă: un exemplar în cabinetul de stampa de la Biblioteca Universităţii din Varşovia (provenit din colecţia regelUi. Stanislaw Auguş,t. al Poloniei).
30 Traduse in româneşte de Ondrej Stefanko şi Fl0rin Bănescu, Timişoara.
1991; despre Born, la p. 474 şi 536.
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două rânduri
păr~, pentru

ln casa sa din Vie~ şi folosind trecerea .sa pe lângă ima le înlesni audienţa la acesta; spre sfârşit însă, apare
oarooum un alt Born, cel care, convins de dreptatea răsoulaţilor, se
a;chivew:ă până în ultima clipă de La îndeplinirea ordinului imperfu.l
de a ple'C'a Ia Alba Iulia, asistând apoi neputincios la executarea. seri.tinţei. Nu ştim cât din toate acestea este rodul imaginaţiei autorului,
căci o monagrafie a răscoalei, ca cea a distinsului istoric clujean David
Proidan, atât de documentlată, nu-l aminteşte absolut deloc pe Born;
orkum, o întâlnire a lui Born au Horia şi Cloşca I.a Viena este de .admis, având în vedere faptul că savantul a rămas o fire deschisă fuţ.ă
de tot ce era transilvănean (printre scrisorile din lucrarea despre Banatul Timişoarei, din 1774, a treia este elocventă pentru frumoas:a caracterizare dată de el românilor: „Trebuie să se spună, spre gloria acestei
naţiuni, că a dat oamenii cei mai inimoşi şi mai merituoşi.") şi orice
,mnta<:t cu locurile natale, cu oamenii acestor locuri, nu putea decât
să,-i trezească, cel puţin, nostalgia odginii s.ale. O asemenea întâlnire
putea avea loo chiar în casa sa din Viena, ţinând seama de faptul neobservtat până acum - 2ă cel care i-a făcut portretul lui Born, gravorul vienez J akob Adam, este şi autorul cunoscutei gravuni a lui Ho:ria31; şi, cum legătura posibilă între revoluţia lui Horia şi 51prijinul
francmasoneriei transilvane· şi vieneze se apropie de certitudine32, prezenţia lui Horn în această relaţie nu poate fi pusă la îndoială.
. iin p!Janul legăturilor, ~rte sau posibdle, ale rui Ign,az von Born
cu fiii Transilvaniei, cea mai interesantă ni se pare a fi relaţia Born Eudai-Deleanu, care, atât in plen biografiic, cât şi literar-artistilo şi
filozofic, poate face singură obiectul unui studiu aparte. Ne rezumăm,
,deocamdată, a prefigura numai unele elemente (pe care ne-am îngăduit
a le sugera în câteva din studiile noastre de până ateum) şi anume:
prezenţa lui Budai („Johann Bu<lay") alături de Born pe acee~i pagină
a listei de prenumeranţi la „operele alese" ale lui Sonnenfels (Gesamrnelte Schriften, vol. II, Viena, 1783)33; indicii sigure, deşi 11€1a.testate
doci.Imentar, asupra apa~tenenţei lui Budai la una din lojile vieneze;
elemnete ale ideologiei şi simboFstidi masonilOe în „Ţiganielda" (numeroase .şi elocvente, în comparaţie cu scnierile lui Born, cu articolele
. sale din „Journal filr Freym:aun:r"); reînvierea momentelor de cont.ad
.cu Born, cu atmosfera din lojile masonice vieneze, cu prilejul. reprezentării operei mozartiene „Flautul fermecat" la teatrul din Lenberg,
în toamna anului 1792, pe când Butlai se afla aici în calitate de secretar de tribunal nobiliar, alături de contele Bnigido, guvernatort.li Gali-ţi~i, fost administrator all. Banatului Timişoarei şi bun prieten al lui
Horn; similitudini de teme şi procedee literar-artistice intre poemul
JI ,Cf. Gh. Bartoş, Răscoala lui Horia. Bibliografie analitică. Cuvânt înainte
-de acad. D. Prodan, Bucureşti, '1976, p. 136-137.
3'2 Cf. Lucia Protopopescu. art. cttat în nota 18. Este de reţinut infor:maţia dall'i
de H. Nestorescu-Bălceşti, Ordinul Masontc Român, Bucureşti, 1993, p. 46, conform
căreia revoluţia lui Horia nu a fost străină de spiritul şi sprijinul francmasoneriei,
intre altele, şi prin rolul jucat de unii masoni transilvăneni ca un „conte Gyulay
din Zalău" (!), membrtt al lojii „Zu den drei Adler" din Viena.
33 Intre alţii, tot aici şi
Samuel Vulcan. aflat la studii la seminarul „Ssnta
Barbara" din Viena.
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eroi--cornk al lui Budai pe de o parte şi proidUICţia literară vieneza, m
:f:run.te cu Born, libretul lui Schikander la opera lui Mo21art şi multealt.ele.
Cărţile

ilui Born în biblioteci

lq-omâneşti.

Unele din cărţile ll!li Born, chiar în ediţii din .titmpul vieţii sale,
se mai găsesc şi azi în bibliotoci din ţara noastră. Sun't mai ales exemplare din lucrările sale ~tiinţifi<ce de mineralogie, dar putem admite că,
mai ales în bi:blioteci transilvane, rnJai pot fi găsi.te şi exempfare rare
din scrierile sale satirice. După ştirea noastră ,'Un exemplar din pamfletul Monachologia se găseşte la B:i!blioteca Centrală UniversitaTă din
Cluj-Napoca (cota 42.508), ::Iar acesta este abia al ediţiei lati.no-frianreze
din 1844!
!n ,biblioteci din Bucureşti s-.au păstrat până arum câţiva ani şa.se
exemplare âin lucrările ştiinţi:tiicc aie lui Born, toate apărute în timpuCvieţii sale, interesante ~i prin faptul că au aparţinut unor cunoscuţi colecţionJari bibliofili (C. Karadja, Octavian Goga). Cinci din ceile
şase exemplare Sl!lnt ale aceleiaşi luarări, şi anume:
1. Brife ilber Mineralogische Gegenstănde auf seiner Reise durck
das Temeswarer Bannat, Siebenbiirgen, Ober- und Niederiingarn Frankfurt-Leipzig, 1774 (la Biblioteca Naţională, fond Constantin Ktaradja.
cota 519/II; text marcat cu linii vertidale, trase cu creionul, în dreptul
fragmentelor referitoare la români)34.
2-3--4. Ediţia în limba engleză a acestei lucrări: Travels through

the Bannat of Temeswar, Transylvania and Hungary in the Year 1770
( ... ) By Baron Inigo Born ( ... ) Tuansliated from the German ( ... )
By R. E. Raspe, London, 1777 (lucrarea lui Born, la p. 1-227; lia p.
229-320, lucrarea lui J . .J. Ferber, Mineralogical History of Bohemia,
traducerea aceluiaşi R. E. Raspe, care semnează şi o bogată prefaţă (p.
III-XXIX). Primul exempiar se găseşte la Biblioteca Academiei Române (cota II-108.218), fără însemnări; al doilea, la Bibiiotectt Institutului de Istorie „N. Iorg.i" (cota II--4717 L), fără însemnări; al trei'lea, la Bi-blioteca Naţională (for~.d Karadja, cota 265/III, cu însemru1ri
pe fOaia de gardă privind ediţiile în gerntană şi franceză, precum şi cu
numeroase linii verticale, pe margine, marcând textul cu creionul, ce.ea
oe denotă că a fost citită cu interes, probabil de către poseisorol a
Karadja).
5. Ediţia franice7.ă a ao~lciaşi luorări: Voyage mineralogique fait en
Hongrie et en Tranylvanie par M. de Born (în tradiu'Cerea lui F. Mon3'l

LU<:rarea se

află şi

in Biblioteca ll'eleki din U'g.

Mureş.

cf. Btbliothecae Sa-

muelis com. Teleki de Szek. Pars Tertia. Scrtptores rerom hungaricaru.m et transilvanicarum complexa .•. , Viennae, 18ll, p. 142; tot aici, la p. 146, altă lucrare
a lui Born, Nachricht von dem gedtegenen Spiessglaskl>ntg tn Siebenburgen.
N-ar fi lipsit de interes să se urmărească soarta cărţilor lui Born şi în biblioteci din alte ţări in afară de Austria, unde, desigur, se găsesc destule exemplare.
ln Polenia, de pildă, un exemplar din Brtefe ... (1774) se găseşte la Biblioteca
Jagiellonă din Cracovia; tot aici, un exemplar din Monachologta, fn latină, 1783 şi
dolii exemplare din ediţia poloneză; aceasta se mai găseşte şi la Biblioteca N'aţjonală din Varşovia (cota XVIII 2.2617)

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

UN FIU AL TRANSILVANIEI: IGNAZ VON DORN

539

net), Paris, 1780. La Biblioteca Academiei Române (cota: I-266.222);
achiziţionată în 1950; textele scrisorilor XIV, XV şi XVI, însemnate
marginal cu creionul (1.\1 p. 256, „Capniic" (forma corectă a numelui
llocali,tăţii, în loc de Rapanick, cum apare in text).
6. Ultimul exempDar este (mai degrabă, a fost) al altei lucrări a
lui Born: Catalogue methadique ei raisonne de la collection des fossiJes de Mlle Eleonore de Raab, par Mr de Born, A Vienne, Aux Depens
de J. V. Degen, par I. Alberti, tome premier, 1790, şi t. II, ( . .. ) Sels
mineraux, bitumes fossiles, substances metalliques, 1790. Două volume
ma8ive, de câte 500 de pagini; în primul volum, o prefaţă substanţială
a editorului J. V. Degen (Avis de l'Editeur, p. 3--6), din care aflăm
i'ă este o ediţie rarisimă (a fost tipărită în numai 70 de exemplare,
pentru prietenii familiei colecţionarei şi pentru specialişti). Cu atât
mal mult trebuie să deplângem dispariţia acestei cărţi (împreWlă cu un
număr însemnat de alte cărţi viene7.Je din soc. XVIII-XIX, <::umpă
rate de Octavian Goga la Viena). Ea a ars în incendiul provocat în
decembrie 1989 la Biblioteca Ce~tra1ă Universitară din Bucureşti, unde
se păstra (fond carte veche, cota 094/11597). Provenea din biblioteca
personală a lui Goga (ci. ex-librrs-ul acestuia pe coperta iv a fie<::ărui
volum (nr. 271-272). Am avut inspiraţia de a ,copia sugestiva prefaţă
.a editoru}ui Degen. Nu cuno~tem, deocamdată, alte exemplare.
în afara acestor cărţi de speciali'fute din domeniul mineralogiei,
nu avem cunoştinţă de existenţa în Bucureşti a vretm.eia din scrierile
satirice ale lui Ignaz von Born, fapt explicabil prin marea raritate a
acestora. Ne îngăduim a semnala unicul (până în prezent) exemplar al
ediţiei în limba polonă a pamfle.tului Specimen MonachologU:ie, aflat
in colecţia noastră, achiziţionat la lidtaţia de carte a Anticariall!ului
'General din Crarnvia la 14 decembrie 1970:
Dziela Jana Naturalisty, zamykajace w sobie Mnichopismo, oskarzenie i obrone Mnicha. Zebrane, wydane i powiekszone przez O. Aloyzego Marca. W Augszpurgu, KG6ztem Oyca Marca (fără an; prefaţa
e>te datată: Viena, 28 octombrie 1782; după K. Estreircher, Bibliografia
polska, vol. IX, Krak6w, 1888, p. 522), cartea a apărut in 1783, traducătorul fiind A Klooowski (numele acestui:a a fost adăugat cu cretionul, evident după Estrekher, pe foaia de titlu). Este traducerea ediţiei palinodice a pamfletului lui Born, cuprinzând. „condamnarea, apă
rarea Naturalistului, preicum şi anatomia călugărului"35. Legătură în
pânză, in bună stare. Format 8°, 14 + 109 p.
Singura condu~ie majoră ce se poate formula, după modesta noastră expunere, este aceea că Ignaz von Born, prin tot ceea ce a reprezentat în ştiinţa şi cultura românească ~i europeană, merită din plin
~i o ediţie în limba română măcar a principalelor opere, eventual, selectiv, ,a unor fragmente din celelalte, cu un studiu monografic. Până
atunci, lărgirea cercetărilor pe diferite planuri (cu deooebi.re pe ur35 Pe a doua foaie de titlu stă scris: Jana Naturalisty Wzor Mnichopisma
porzadkiem Ltnneu.sza piactu tabltcami obtasniony (Jan Naturalistul, Modelul ere

descriere a călugărilor, după regula lui Linne, explicat în cinci tabele). In exemplarul achiziţionat de noi tabelele lipsesc; păstrăm o fotografie, după alt exemplar
t:omplet.
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mele cărţilor lui în biblioteci rorruîneşti, dar şi urmărinidu-se eventualele ecomi ale ideilor s3.le în scrieri ştiinţifice din domeniul mineralogiei româneşti, oa şi în scrieri literare) ni se pare a fi o datorie,
Îl"!. contextul .eforturilor de restituire a vialorilor tre'Cutului.
MIHAI MITU

UN FILE DE LA TRANSYLVANIE -

Gf:NIE EUROPEEN: IGNAZ VON DORN

(Resume)
Ne a Cavnic (Maramureş), Ignaz von Born (1742-1791) a ete l'une des plus
interessante figure de la culture europeenne de la deuxieme patrie du xvrue
siecle.
Apres des etudes de droit et de sciences naturelles a Vienne et Prague, il
est nomme, le chef du Cabinet de mineralogie de Marie Therese. II devient l'un
des principaux organisateurs de la vie scientifique, auteur de nombreux ouvrages
dans le domaine de la geologie; deux substances etant baptisees par son nom
(bornine et bornite), substances qu'il a decouvertes dans des mines de la Transylvanie et de l'Hongrie.
II a egalement ete un craint pamphletaire ,auteur des ecrits satiriques d'inspiration j'osephiniste (Die Staatsperuke, Specimen Monachologiae), renommes a l'epoque, traduits dans plusieurs langues. Representant de marque de la francmai;onnerie viennoise des annees '80 (fondateur de la loge „Zur wahren Eintracht", editeur du fameux „Journal fUr Preymaurer").
Sa figure a ete immortalisee dans la musique (le sage Sarastra dans !'opera
„La Flllte enchantee" de Mozart), dans Ies arts plastiques (la gravure executee e·n
i782 par l'artiste viennois Jakob Adam), dans la litterature aussi (dans le roman
Adorez la Reine de l'ecrivain slovaque Anton Hykisch, et dans le roman La roue
ele l'ecrivain roumain Petru Vintilă en 1784). Sa vie et son oeuvre scientifique et
litteraire peuvent etre comparables a celles d'un autre grand fils de la Transylvanie, Ioan Budai-Deleanu auteur de la „Tziganiade".
Ses oeuvres, tant scientifiques que litteraires se trouvent aujourd'hui dan.c;
des bibliotheques de natre pays: a Bucarest il a avait encore 6 exemplaires avant
1989, mais, malheureusement, un exemplaire a disparu dans l'incendie pravoque
a I.a Bibliotheque Centrale Universitaire de Bucarest, dans journees terribles du
decembre 1989 (exemplaire qu'a appartenu ă Octavian Goga). Nous avans dans
natre collection 'lln exemplaire de la version polon ai se de la ,,Monachologie", parue
a Cracovie (1784).
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Fl.g: 1. Coperta

clirţii

541

lui I. von Born "Travels trhough the Banat of Temesvar, Transytvania a.nd Hungary in the year 1770"
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Fig. 2. 1. I. von Born
gravura d e Iakob Adam (Vienns 1782); 2. Versinnea polonezi+ a
pamfletului lui I. von Born „Spedmena monachologise"; 3. Tabelul I : categorii de e!llugări , ilu~-trate la pamfletul oul I. von Born
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Fig, 3. Coperta cllrţU „Voy• mineralogiique fait en Hongrie et en Transylvanie••

de I. von Bom
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Cercetătorul care ar încerca o incursiune în cunoaşterea raporturilor
românilor ·cu cehii şi slovacii va constata repede că între numeroasele surs~
documentare, articole, scrieri mai vechi sau mai noi, se găseşte o lucrare
fundamentală a profesorului clujean Mihail P. Dan: Cehi, slovaci şi români
în veacurile XIII-XVI.
IntereSIUl pentru dvilizaţia şi cultura ţărilor române a existat în ţările
cehe începând cu veaoul al XVI-lea, dar preocupările ştiinţifice se dis;ting şi se adâncesc în sec. al XIX-lea, când autori ca: Dobrovsky, Kollar,
Pic, C. Jirecek, Niederle, I. Urban şi Hertvik Jarmik, Cihak, Cerny, Bartos au studiat şi publicat numeroase lucrări privind istoria, literatura, arta
poporului român evidenţiid asemănările, influenţele culturale reciproce
determinate de prezenţa cehilor şi slovacilor pe teritoriile româneşti.
Până la Mihail P. Dan cercetările româneşti ale lui Boiangi, Haşdeu,
Burada, N. Iorga, Ioan I. Nistor aduc informaţii generale şi „nici nu se
bazează pe material inedit ... ele sunt mai de grabă doar pietre la clă
direa amiciţiei ceho-slovace-române, de cât puternice lumini în trecutul
relaţiunilor dintre aceste popoare('l.
Cunoaşterea mai îndeaproape a personalităţii, a mijloacelor şi preocupărilor în domeniul studiilor comparate a profesorului clujean, care a încredinţat tiparului lucrări şi studii însemnate ca: „Sulb flamura Taborului" (1959, 1964), „Bistriţa în secolul al XV-lea şi relaţiile comerciale cu
Moldova (1964), „Faptele de arme ale lui Mihai Viteazul, oglindite în presa
cehă a timpului", „Comerţul balcano-levantin şi Transilvania secolului
XVI-XVII-iea", „Iobagi români în Polonia", „Un stegar al luptei antiotomane, Iancu de Hunedoara (1407-1965)" ca şi prodigioasa activitate
diactică şi de colaborare la diferite reviste şi anuare din ţară şi din străi
nătate se poate face numai prin cercetarea manuscriselor, corespondenţei
şi a notelor lăsate de autor care au ajuns - o parte din acestea - la Arhivele Naţionale din Salaj. Materialul documentar a fost descoperit odată
cu prelucrarea unei colecţii achiziţionată de noi din Cluj-Napoca în
anul 1986.
Scopul acestei lucrări este acela de a pune în valoare documente importante din corespondenţa lui Mihail P. Dan, care vin să completeze informaţiile privind activitatea ştiinţifică şi chiar biografică cuprinsă între
anii 1937-1973.
Documen tele formează grupe importante: corespondenţă privind activitatea ştiinţifică, apoi preocupările didactice şi note, acte personal~ şi
câteva fotografii.
Activitatea ştiinţifică şi-a desfăţşurat-o în cadrul Universităţii „Re1

1

M. P. Dan, Cehii, slovacii şi românii în veacurile XIII-XVI, Sibiu, 1944,

p. 11.

35 -

Acta Mvsei Porolissensis, voi. XX, 1996
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gele Ferdinand" Cluj - Sibilu, Centrul de :situdii şi cercetări privitoare la
Transilvania ca şi la Institutul de Istorie Naţională.
Fiind bursier al universităţilor din Praga şi Brno (1937-1939) a cercetat Biblioteca şi Muzeul Naţional, arhivele din Brno şi Praga având ca
temă „trecutul relaţiilor româno cehoslovace".
A participat la numeroase acţiuni ca membru activ al asociaţiei profesorilor şi studenţilor, al clubului studenţilor străini din Praga al cărui
preşedinlte era Dr. Dumitru Crânjeală „Ceskoslovensko rumunsky ustov
v Praie". lntâlnirile aveau loc la restauran tul „Savarin", în salonul albastru unde venea un ansamblu al „Sokolilor" moravi.
Cunoaşte pe profesorul universitar din Brno, Macurek, care îl admiră
pentru sârguinţa studiului şi îl călăuzeşte în activitate, în urmărirea asiduă
a îndeplinirii ţelului propus.
Se adresează în scris Bibliotecilor din Leipzig şi Viena şi Institutelor
universitare din Budapesta şi Leipzig în căutarea foilor volan'te, care circulau în Transilvania, Ungaria şi Boemia din secolul al XVI-lea pentru a
adânci relaţiile cu Transilvania, despre care se scrie într-o publicaţie de la
Nilrenberg din 1596.
Este deosebit de interesantă descoperirea pe care o face, urmărind în
paralel şi situaţia bisericii româneşti în Transilvania, privind acţiunile
călugărilor iezuiţi, care reveneau în urma expulzărilor calvine şi care îi
influenţau pe români. Unul din aceştia este Karl Neuratter ce avusese
relaţii strânse cu episcopu~ Athanasie Anghel.
Din scrisorile profesorilor I. Lupaş, Crăciun, Moga, reies îndemnurile de a cuprinde în cercetările sale o sferă 1 temaitică cât mai largă a raporturilor româno-cehoslovace. Adâncirea studiilor de slavă veche, rusă,
bulgară, polonă, pe lângă cunoaşterea limbii latine îl vor ajuta la desiuşirea mUJltor documente şi lucrări pe care le va folosi în monografia sa.
Războiul îl împiedică să definitiveze teza sa în străinătate, iar întoarcerea la Cluj e de scurtă durată pentru că pe perioada Ardealului
cedat, Universitatea funcţionează la Sibiu, unde-n mai 1942 şi-a susţinut
teza de doctorat „Cehi, slovaci, şi români în sec. XIII-XVI". Apar apoi
lucrările amintite mai sus referitoare la Iancu de Hunedoara si Mihai
Viteazul în urma cărora Carol Goller - aflat în spital la HerNlane îi
scrie: „ ... de aid de unde îmi vindec" amintirile din stepa rusă", să-i
trimită materiale pentru cartea sa „Faima lui Mihai Viteazul în apus".
Aprecierile asupra tezei profesorului Mihail P. Dan nu înitârzie să se
producă, lucrarea fiind cerută de universitate şi institutele de cercetare
din ţară şi din Cehoslovacia, Polonia, Ucraina, Bulgaria. ProfesorUJl. V. A
Florovsky de la Universitatea din Praga ca şi fostul său îndrumător, un
specialist de mare valoare de la Universitatea din Brno, prof. dr. I. Macurek vor recenza cu menţiuni deosebite această teză. „ ... , autorul cunoaşte bine istoria cehă şi română a epocii ş a dedicat temei sale foarte
1

1

multă sârgunţă şi grijă"2.

lor,

Din numeroasele aprecieri privind
evidenţiem pe aceea ce se referă la
2

relaţiile comerciale şi importanţa
oraşul Sibiu, care prelua postavul

R. Mârza, în Caietele David Prodan, Cluj-Napoca nr. ;I/le94, p. 55.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

MIHAIL P. DAN -

CORESPONDENŢA

547

pentru ţările române, aşa ·cum reiese din documentele sec. al XV-lea.
Posavul venea din Silezia, dar mai ales din Zhocelec. Mai târziu, după cum
menţionează N. Iorga, casele comerciale îl vor aduce de la Lutz, Lipsea,
Viena, Breslau, Lu~a şi Pre.Sov. Una dfo. aceste case i-a aparţinut neguS1torului sibian Hagi Constantin Pop - ctitorul „Bisericii din Groapă", care
lega Muntenia şi Oltenia de Apus prin produsele importate.
După război, în anul 1945 reia corespondenţa cu personalităţile şi cunoştinţele din Cehoslovacia, mai ales cu profesorul J. Macurek, care îi
rc1spunde într-o scrisoare din care redăm câteva fragmente:
„1.01.1946. Mult stimate domnule doctor şi prieten, Am avut o mare bucurie,
când am primit după atâta de ani de tăcere şi suferinţă lunga scrisoare d-tale, câte
ori m-am gândit la ţara românească, la Domnia Ta, ce faci, dacă şi unde trăie~ti.
Cât şi pe unde am suferit în timpul războiului. Este greu de comparat situaţiunea
voastră şi a noastră. Dar am trăit încă mai rău decât voi acolo. Persecutat de Gestapo, neavând nici o clipă liberă şi liniştită am isprăvit în sfârşit ca un lucrător
de păduri. Şi la sfârşitul războiului era să fiu împuşcat trăind în front 3 săptămâni,
românii venind în ajutor m-au eliberat. Ce soartă! Am isprăvit acum un an o noua
istorie a Românilor, am s-o dedic eroilor \•oştri, care au luptat pentru libertatea
noastră.

Dar toate suferinţele au trecut şi universităţile noastre fiind deschise din iunie
anul trecut m-am apucat cu 0 nouă poftă de lucru. Am scris câteva lucrări in timpul
războiului, dar nici una n-a fost tipărită. Germanii n-au dat voie să tipărim, să
dăm la iveală nici o linie. Am fost nevoit să păstrez toate lucrările afară de ca·,a
mea undeva la prietenii mei. Dacă ar fi căzut în mâinile germanilor, care au fo~t
atâtea ori în casa mea, nu mai aş fi în viaţă.
Şi acuma numai cu mare greutăţi pot lucra. După atâtea distrugeri nu pot
tipări abia nimic şi trebuie să aştept vara sau toamna viitoare.
Cu mare bucurie îţi trimit toate cărţile pomenite în scrisoarea d-tale ...
Trebuie numai să-ţi spun că este foarte greu de găsit cărţile privitoare la istoria
cehă. Căci germanii au distrus toate, unde a fosa vorba despre fostul poporului
nostru, aşa că n-a mai rămas aproape nimic.
1n curând am să-ţi scriu mai pe larg. Trebuie numai să îţi dau permisiunea a
traduce cartea mea (n.n.) în limba română. Ce priveşte onorariu, renunţ spre foli)sul d-tale. Cartea am să-ţi trimit în curând.
Te rog mult să adresezi salutările mele d-lor Dragomir şi Lupaş.
Să trăieşti şi te rog a primi salutările mele prieteneşti
Al

Tău".

J. Macurek

Brno

Intr-<> altă scrisoare profesorul Maeurek, aminteşte de ccîteva studii
ale sale pentru traducere, acordându-i mână liberă asupra textului; ceea
ce însemna o mare încredere:
„10.X.1946, Stimate Domnule doctor, Vă mulţumesc foarte mult pentru cartea
pe care am căpătat-o acum câteva zile. O cunosc mai devreme împrumutând-o de Ia prietenul meu, care întors din România şi deja acuma câteva luni
am scris o largă dare de seamă asupra ei care are sâ apară în ,,Cesko casapis) Historicky" în noiembrie ...
Plec aceste zile la Praga şi am să fac intervenţiunea să vă trimită şi „Slavia" şi
cartea lui Wiskovatyi. Am să vă trimit in curând două cărţi ale mele: „Istoriografia Europei esteuropeană", care este publicată prin Historicky Klub şi „Istoria
slavilor răsăriteni I/II, „Istoria Polonilor", „Istoria Românilor".
d-voastră,
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„Introducerea în studiul istoriei a slavilor" este încă sub presa ş1 n-a apărut încă,
căci întreţinerea a tipografiilor la noi este foarte gravă şi cărţile nu apară decât
cu foarte mari greutăţi.
Vă mulţumesc pentru amabilitate, prin dumneavoastră adresez salutările mele
cele mai cordiale d-lui prof. Dragomir, Lupaş, Maga şi Crăciun şi vă rog să primiţi salutările mele cele mai cardiale."
Cu

deosebită

prietenie,

I. Macurek
Corespondenţa cu Clubul istoricilor din Praga, reluată 1n 1946 şi
anume cu d-nul Jon Klepi de la Arhivzeme ceske, relevă interesul pentru
publicaţia „Comisiei de studii bizantine al Institutului slav, publicaţie ce
purta numele de Byzantino-slavice."
Această revistă de studii bizantine, fondată în 1928, apărută, acum
după şase ani de teroare, are după război un program nou cu extindere
internaţională, studiind relaţiile Bizantinului ·cu lumea slavă, ca şi problemele de bizantinologie în general."3 Este vorba de apariţia volumului
al IX1-lea la care i se cere prof. M.P. Dan să colaboreze.
Sunt de subliniat de asemenea schimburile de scrisori şi adrese din
care înţelegem că a fost ales membru corespondent al Asociaţiei „Prietenii Cehoslovaciei" (preşedinte prof. Gh. Toşcă) ca şi cu Institutul de studii
şi ·cercetări balcanice din Bucureşti condus de prof. Trăpcea. Aici va publica studiul „Treceri de sclavi de la Constantinopol prin ţările române".
Dln corespondenţa cu muzeul şi arhivele din Turcansky Sv. Martin,
reiese tematica cercetărilor şi studiilor de istorie mai noi aflate în arhivă,
bunăoară „Colonizările româneşti în Slovacia" temă susţinută de dr. Dumitru Crânjală. Răspunsul la una din aceste scrisori este reprodus în
anexă.

La Budapesta îl descoperă pe fostul său coleg de facultate Makkai
Sandor, la Instirlutul Paul Teleki căruia îi scrie o frumoasă scrisoare intitulată „Iubite prieten" cerându,-i la schimb prima versiune în limba franceză a Ist:Joriei Transilvaniei, apoi Revista de istorie comparată pentru
a le recenza în Revue Transylvanie. Se pare că după cunoaşterea studiilor şi atHudinilor faţă de istoria românilor a le lui Makkai, M.P. Dan
n-a mai răspuns :scrisorilor acesituia (v. anexa) 4 .
In ţară legăturile profesorului Mihail P. Dan sunt strânse cu toată
lumea universitară şi ştiinţifică: Prof. I. Lupaş, Silviu Dragomir, Ioan
Moga, Ioachim Crăciun, Virgil Cândea, David Prodan, Mihai Berza, Gh.
Duzinchievki, C. C. Giurăscu, Dimitrie G. Ionescu, V. Netea şi mulţi
alţii.

îngrădirile ce apar în viaţa universitară de la noi după anul 1946
aveau să producă multă amărăciune şi să aibă urmări grave în tratarea
problemelor de istorie naţională.

J

Arhivele

Chindriş dos. 52.
4 Idem, dos.

Naţionale

ale României.•

Direcţia

judeţeană

62.
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Scrisoarea prof. I. Lupaş care se teme de comisia de revizuire şi verificarea cadrelor este elocventă în a1c-est sens: Scrisoarea eSlte datată:
„Sibiu la 26 VIII. 1948. !urnite amice Dan, Ai avut dreptate atrăgându-mi atenţia în ultima noastră convorbire la Cluj, ca dovezi relative la aittudinea mea net
ostilă dictatului de la Viena în timpul ocupaţiei hitleriste, mi-ar putea fi de folos
în faţa comisiei de revizuire a personalului.
Acelaşi lucru mi l-a spus şi secretarul comisiei ieri, când m-am prezentat
pentru completarea actelor. Părerea lui este însă că ar fi necesară o dovadă cu
caracter oficial, emanată de la sindicatul din care fac parte. Dacă crezi că textul
alăturat ar putea să abţină semnăturile necesare, ştampilă şi numărul de ordine, te
rog să ai bunătatea a dispune să fie dactilografiat şi să mi se trimită în timp util.
Dacă ai <_!Vea ceva de modificat, de adaos ori de omis din textul acesta, fii bun
redacteaz(-1 din nou, cum vei socoti că ar fi mai ducător la scop. Cu vii mulţu
miri nnticipate şi cu vechia prietenie nestrămutată. I. Lupaş." 5

Studiul privind revoluţia husită, atât de apreciat de Acad. dr. Iosef
Macek ca şi de prof. bHlgar Dimiter Mincev ca şi de prof. R. Manolescu
care îl aprecia atât pentru rigurozitatea prezentării realităţii istorice ca
şi pentru atractiva şi frumoasa expunere, avea să ducă în cele din urmă
la publicarea lucrării „Sub flamura Tabloului, 1959".
Din invitaţiile şi corespondenţa de după anul 1965 şi până în 1973
se poate observa preocuparea didactică a profesorului. Chiar este numit
printr-un ordin al Ministerului Cultelor Conferenţiar suplinitor la Catedra de limba slavo-rusă şi Istoria literaturii teologice ruse de la Institutul Teologic univers~tar Cluj. A acceptat acest post, şi şi-a făcut mulţi
ani datoria de dascăl ou deosebită conştiinciozitate.
Participă la congrese şi simpozioane, aproape în toate centrele universitare ale ţării, dar şi în străinătate la Moscova, Leningrad, Budapesta,
Vaeşovia, Kiev, Brno, Praga Sofia, Salonic, în calitate de reprezentant al
ţării noastre la manifestările de balcanologie şi slavistică. Şi-a adus o contribuţie importantă la institut în cercetarea şi publicarea documentelor
latine privind istoria Transilvaniei.
Profesorul M. P. Dan face parte din galeria marilor personalităţii
universitare clujene, student al profesorilor I. Lupaş, Alex. Lapedatu şi
Silviu Dragomir, M.P. Dan a întrunit o sumă de calităţi ca cercetător şi
istoric, ca pedagog şi lingvistic fiind un exemplu pentru ceea ce însemna
temeinicia în studiu şi cercetare.
- Talentul său de dascăl l-a făcut de neuitat de numeroşi acei a căror
teze le-a condus şi îndrumat6 •
Documentele, notele şi fişele cercetărilor sale, trimiterile bibliografice dovedesc modul deosebit fo care urmărea cunoaşterea şi prelucrarea
informaţiei. Ele pot servi şi acum ~a model cercetătorului prin felul în
care şi-a organizat baza informatică a studiilor sale.
Datorită acestor documente lăsate de prof. M. P. Dan, colecţia arhivistică care o cuprinde este una dintre cele mai bogate din multele pe care
le deţin Arhivele Naţionale din Sălaj.
IONEL PENEA
5

6

Idem, dos. 64
P. Teodor, în AIIA, XIX, 1976, p. 433.
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AUS DER ·KORRESPONDENZ VON MIHAIL P. DAN

MIHAIL P. DAN -

CORESPONDENŢA

(Zusammeafassung)
Das Studium bezieht sich auf die Teile des Briefwochsels des bedeutenden
clausenburger Goschichtsprofessors Mihail P. Dan, welche die groBe Bedeutung der
einzelnon Briefe wie auch der gesamten Collektion in wolcher sie zusammengefaBt
sind.
Es ist hervorzuheben welche groBe Medeutung diese Dokumente fUr die
Kenntnis das Lebens und der Forschungstâtigkeiten eines der groBten Personalităten des clausenburger Universitătsleben nach dem II. Weltkrieg.
Sie zeigen besonders anschaulich wie er fortschte und seine Erkenntnise publizierte
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Fir;. 1. Pagina xerocopiati't clin scrisoarea lui I. I,upaş (1937)
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Fig. 3/4. Scrisoare a directorului general al Bibliotecii din Wiena (copie
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xerografiată)
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MINISTERUL CULTURII NAŢIONALE'
ŞI AL Clll Tl=LOR

INSTITUTUL DE ISTORIE
NAŢtONALA DIN l!IUCURE!ŞTI
DIRECTORUL
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mulţumir e

din partea conducerii MUT.eului Brukenthal
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Fig. 7. Scrisoare a lui M. l'. Dan către I,. l\lakkai
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REYCE D'H!STOIRE COMP ..\.R.f:B
l~STITli't

P.\t:L TlLF..1\.1

m.;o.n·E~. \'III,, ~ZTEfU:IĂ.Z\".l_'TCA .;:Ci

Dragă prietene,

cu mare bucurie ri-am primit scrisoarea şi mă grăbesc a relua
firul leglhurilor n.oastre, !ntrerupt de evenimentele din anii din
urm!!'.. Şi eu ţi-am urmifri t cu a ten pe ac'ti vi tatea istorică i3i am
luat cunoîtin1ă, mecar din recenzii, de opera ta vastâ despre legă
turile româno-cehoslov2ce. Voiu fi fire:rte foatte mulţumitor, d&că
vei fi a~a de bun a-mi trimite un exemplar ~i te asigur că o să recenzez numaidec~t în reviste nosstră.
In ceeace p±ive~te codesta mea llistoire de Trensylvenie, precum
ri o mic~ bro7ură tratend metodologia istoriei a~ezărilor umene din
regiunea Dunării, le tri~it alătur~nd cu multu.miri anticipate pentru
J
recenzia pronis~.
Totodr.tă iti transmit si c~tev;- nm.1ere din Revue, cu cererea reJ
I
--d~cţiei s~ fntri !n rgn6ul col~boretorilor no9tri, fie prin recenzii desore
public2tii
recente romlne Jşi cetoslovece, fie prin conJ
tributii
oricainale,
privind
relatiile
istorice ale -nopor:relor dunA'J
J
rene. Singurele condiţiuni din partea nonstr;'; sunt: metoda ytiinţifi~ă, ton~l obiectiv şi docuoentcţia serioas~, condiţiuni CFre dea•l Eel :fsi
a.l!sesc .'Z2r2ntic
anticinct2
În ectivi t~.tea fa de -uâne acum •
.I
.....
J
...
S~ nu t~ jeneze de loc, dec~ vederile Tele nu se potrivesc Întotdeaun~ cu părerile istoricilor unguri, deoa~ece noi ne tucurem de discuţiile pur rtiin1iiice cnri duc la cl~rific2rea proble~elor.
Şi incă o rugcrninte. Redacţia revi~tei noastre a cerut dela Dl.
Prof. Dragomir o recenzie despre n ~ea Eistoire de Transylv8nie, recenzie care ar trebui se P.rr.re {n ~evue d'histoire compP.ree. N)a~
creâe că scriso2rea noa4tră s>ar fi pierdut, deaceea te rugăm, fii
o~,.;. de bun a tălm?.'ci :Ului.Prof. Drcgornir speranta noastră că vom priJ
mi d· lci D-lui pe cât se po1"1te mei curgnd acea~tă recenzie.
In a'irteptarea colaborării Tale nretioase, r~m;n cu salutări amicale
.J
al Tău
:Hudc,!_:est, 14.V.1946·
..,\).,~ ~
0

,I

docent univereiter

profesor ;;l Inetitutului ieleki, eect.ie·i;.
Fig. 8. 1!Uspunsul lui L. Makkai la scrisoarea lui M. Dan
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l)iEVUE D'HISTOIRE OOMP.\RJl':E
INSTITUT PAUL TELE Kl
l!liOAPEST; \'lll„ ESZTERHĂZY- l'TCA ~li

S°

Vll . lf.I.\
,. ~-

1.~
Fig. 9. Scrisoare a lui L . Makkai din auul 1946
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Fig. 10. Scrisoare primiU. de la prof. I. Lupe.ş privind poziţia în faţa autorităţilor comu-

niste
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Fig. 11.

Dovadă

în

legătură

cu atitudinea

politică

a lui I.

Lupaş necesară

,,loialităţii"

36 - Acla Mvsei Porolluenels, voi. XX, 1996
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F ig. 12. Oferta a revistei, ,Tribuua" pentru a scrie un articol despre Cluj
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O MASCĂ DIN JUDEŢUL SĂLAJ -

SFANŞAGOŞUL

Situată undeva la întretăierea folclorului autentic cu cultura materfală, văzută deci din două unghiuri diferite şi cel al performării
tradiţiilor lîterare de toate genurile, şi cel al realizării efective de piese
artizanale - şezătoarea este, dincolo de o reuniune tradiţională cu valenţe economice, şi o fericită ocazie de valorificare şi transmitere a zes-

trei culturale populare. Aproape tot repertoriul epic, liric, dramatic
este trecut în revistă cu ocazia şezătorii: poveşti, povestiri, balade, ghicitori, strigături, descântece, jocuri dramatice. Accidental, se fac chiar
şi repetiţii la colinde.
ln judeţul Sălaj, şezătoarea a ocupat întotdeauna un loc aparte în
viaţa comunităţii tradiţionalet. In serile lungi de toamnă şi de ~arnă
- mai precis din momentul strângerii şi depozitării recoltei, atingând
o cotă maximă în timpul postului Crăciunului şi continuând până spre
Paşti toată suflarea satului (dar mai ales tinerii) participau la această
tradiţională formă de muncă în comun; pentru a folosi o expresie autohtonă, acum „se mergea în ha bă".
Procurând o plăcere deosebită tinerilor, jocurile de şezătoare erau
prilejul unei distracţii binevenite şi de aceea aveau o largă răspândire.
Dintre ele, ne-a reţinut atenţia. un joc mascat, o formă de travesti, joc
care ni s-a părut deosebit de interesant de privit prin prisma unei disoluţii a formelor, adică prin remarcabilele contaminări suferite, dovadă a mutaţiilor şi confuziilor petrecute în universul spiritual al satului.
Obiceiul a fost depistat (deocamdată) doar în 5 sate, relativ învecinate, din Sălaj: Valcău de Jos, Marin, Sig, Horoatu-Crasnei şi Stârci;
utilizând bogatul material al Arhivei Institutului de Etnografie şi Folclor din Cluj, precum şi informaţii de teren, am găsit însă atestat acest
obicei, uşor modificat, încă în două localităţi sălăjene - Tămaşa şi
Bezded - precum şi în trei localităţi din judeţul Cluj: Buru, Gilău şi
Brăişor. Semnificativ ni se pare însă faptul că cele două localităţi de
frontieră Tămaşa şi Bezded au aparţinut în trecut districtului
Solnoc-Dăbâca, ele fiind incluse în judeţul Sălaj recent, după noua reorganizare administrativ-teritorială. Este firesc deci ca anumite obice!iuri păstrate pe teritoriul judeţului Cluj de astăzi, să fie regăsite şi
în cele două localităţi amintite. In ceea ce priveşte distribuţia celoraltle cinci localităţi, ele au aparţinut toate districtului Crasna, acoperind o zonă relativ compactă, ce se suprapune peste văile Barcăului şi
Crasnei.
Este vorba despre o manifestare artistică în care travestiul ocupă un
loc central. Denumirea populară a jocului este cea de sfaşangoş (Val1 Acest lucru este demonstrat din plin de bogatul şi diversul material din
Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor din Cluj-Napoca, referitor ia judeţul Sălaj.
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de Jos şi Horoatu-Crasnei), sfaşangoş sau moime (Marin), maschţi
(Bezded), sfărşang sau varianta cu metateză sfrâşaR-g (jud. Cluj). Tră
sătura comună tuturor descrierilor este, aşa cum spuneam, travestiul:
„feciorii se îmbracă ca fetele şi fetele ca feciorii" 2• Toţi informatorii
au al'ătat că la joc participau şi fetele şi feciorii, schimbându-şi jl"eai.proc hainele. Totul se petrece în timpul „habelor" de iarnă: ,,se făce
în habă, când torce" 3 ; mascaţii umblau de la o habă la alta, ~ar apoi
de la o casă la alta, în sistemul specific colindatului, speriind oamenii.
O trăsătură individualizatoare ni s-a părut lipsa unei recuzite elaborate.
Totul se rezumă la o costumaţie improvizată, al cărei caracter momentan, ad-hoc, sporeşte farmecul şi hazul manifestării. Măştile - aşa cum
s-a putut constata dintr-un scurt studiu de teren - lipsesc, ele fiind
suplinite doar de o rapidă mâzgălire a feţei. Semn al unor largi transformări sociale, dar mai ales a pătrunderii masive a massmediei şi în
mediile rurale, un informator din Marin mărturise~te că în foarte rarele manifestări actuale de sfaşagoşi, pictarea feţei tinerilor se realizează cu ... ruj sau cu alte produse cosmetice. Referitor la această
observaţie, merită amintită şi relatarea lui Romulus Vulcănescu din
încercarea lui de sistematizare a măştilor; vorbind despre „măştile de
fărşang" 4 , un posibil reflex al sfaşangoşului discutat, el arăta că, mai
nou, măştile de fărşang utilizate în zona Oraviţei sunt închiriate de
la Teatrul de Stat din Reşiţa. În rest, aşa cum am reţinut de la o informatoare din Valcău de Jos 5, de la care am obţinut o relatare mai
amănunţită a obiceiului, se foloseau haine vechi, rupte, sau chiar se
sfârtecau pe loc pentru a se obţine zdrenţe, se întorceau hainele pe
dos, se luau întoarse, se combinau culori cât mai ţipătoare, se încălţau
pantofi desperecheaţi; în plus, se foloseau tot felul de accesorii accidentale: zadii, chischineauă, cârpe, cartofi scobiţi în loc de nas, bostani
goliţi de sâmburi şi traşi pe cap etc. La Marin, feciorii „îşi băgau hospe
pe sub haine, şi se umpleau, şi umblau prin casă" 6 , sau îşi ,,(făceau
dinţi din hiribă şi-şi puneau făină pe obraz, şi cereau de mâncare clisă
sau cârnaţ" 1 •
Rezultatul astfel obţinut este un costum inedit, format din alătu
rarea unor piese disparate, şi care pune în valoare nu numai inventivitatea fără margini a creatorului popular, dar care mai şi provoacă o
surprinzătoare viziune stranie şi bizară a travestiului. Este interesant
cum se completează aici eticul cu esteticul. Costumul de sfaşangoş se
aseamănă mult cu „măştile de urât" moldoveneşti, în care, sub o reprezentare estetică magică, sugestivă, se ridiculizează urâtul, dizgraţiosul
sau demoniacul din făptura umană; masca antFopomorfă obţinută astfel printr-un travesti 111dic şi prin mânjirea feţei cu funingine sau coloranţi naturali contribuie la transfigurarea actantului într-o altă prezenţă, deosebită, care ar putea stăpâni, măcar virtual, forţe supranatu2

a
4

5
8
7

Inf. Chirilă Florian, Marin, 87 ani.
Informaţie existentă în Arhiva I.E.F. Cluj,
R. Vulcănescu, Măştile populare, Bucureşti,
lnf. Gui Ludovica, Valcău de Jos, 71 ani.
lnf. Chirilă FlDl'ian, Marin, 67 ani.
Inf. Chirilă Ileana, Marin, 55 ani.

Mg. 2308 I h.
1970, p. 186.
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rale. Se viza deci alteritatea şi dedublarea: „în formele lor primare,
măştile-costume antropomorfe reflectau o concepţie antroposcopică, conform căreia omul era investit cu puteri astrale; în forme mai evoluate,
reflecta o concepţie antropomorfică în care omul apărea ca obiectul
propriei lui imitaţii, potenţate însă pe un plan considerat divin" 8 •
de Jos, Stârci şi Marin, se considera
mult de cea a ţiganilor, care sunt
Ideea este şi mai clar conturată la
vin ţiganii. Un bărbat se fqce ţi
gan cu prunc mic. II poartă în braţă şi-l leagănă. Râd şi ·fac minună
ţii. Cu străiţi în spate, apucă pe femei la joc . .Aşe umblă un ţigan şi
c-o ţigancă, de s-adună şi mai mulţi" 9 •
Interesant ar fi de studiat însă semnificaţia manifestării. Nici unul
dintre cei intervievaţi nu s-au putut pronunţa asupra semnificaţiei, ară
tând doar că aşa s-a păstrat obiceiul. Nici în Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor din Cluj nu am găsit informaţii grăitoare în acest
sens. Obiceiul trebuie să fi avut însă o semnificaţie aparte, probabil
magico-ritualică, având în vedere faptul că el se apropie foar,te muJt
şi de jocurile de priveghi, dar şi de colindatul cu măşti. Ceea ce astăzi
pare doar o simplă manifestare ludică, (toţi informatorii amintind doar
caracterul distractiv al momentului), trebuie să fi avut o valoare specială în vechime, valoare greu de reconstruit însă astăzi. De aceea ne
mărginim doar la a
semnala câteva posibile repere de interpretare,
urmând a studia semnificaţia sfaşangoşilor mai în profunzime prin
viitoare studii de teren.
Cea mai verosimilă asociere este legată de punctul de întâlnire al
acestui joc de şezătoare cu jocurile de priveghi. Priveghiul se apropie
mult de şezătoare, aşa cum bine subliniază V. Adăscăliţei într-un articol10, atât prin larga participare umană, cât şi prin bogăţia manifestări
lor culturale prilejuite. Alăturarea priveghi - şezătoare se apropie, filozofic vorbind, de acel celebru euplu surprins de Noica, trecere/petrecere. Trecerea şi săvârşirea din viaţă înseamnă şi petrecerea pe ultimul
drum a celui trecut în nefiinţă, de către toţi cei dragi, dar şi o anume
petrecere, favorizată. de evocările celui dispărut sau de comuniunea fericită a sufletului cu. Dumnezeu şi cu celelalte suflete. Astfel, aşa cum
remarca şi autorul citat, V. Adăscăliţei, „în evoluţia lor, jocurile de
priveghi, trecând de la străv:echi funcţii .de iniţiere, s-au convertit în
manifestări distractive, plăcute tineretului"ll. Este posibil însă şi fenomenul invers, ipostază avansată de Dumitru Pop în urma studiului
jocurilor de priveghi din Valea Gurghiului, când amestecul de repertoriu între cele două manifestări ar fi putut să se producă prin „îmbogăţirea jocurilor de priveghi cu unele jocuri de şezătoare" 12 . In plus,
ne trimite la priveghi şi existenţa unor denumiri de draci sau de moime
(Marin), adusă sfaşangoşilor. In Maramureş, dracii sau cuşmele de draci
In

judeţul Sălaj,

în

Valcău

că această ţinută se apropia foarte
oarecum ridiculizaţi prin sfaşangoşi.
Bezded: „să fac ţigani cu obrăzare;

Vulcănescu, op. cit., p. 150.
Informaţie existentă în Arhiva I.E.F. Cluj,
V. Adăscăliţei; în Studii şi comunicări de

s R.
9

n

FA 012069.

etnologie, VIII, 1994, p. 27·

11 Ibidem, p. 32.
n D. Pop, în Marisia, VII, 1977, p. 405.
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erau însoţite de o altă mască, Doamna moarte 13 , aceste măşti fiind de
fapt actualizarea unor măşti mai vechi, cele de moşi. Asemănător sfaşan
goşilor, dracii, care mai şi colindau de Anul Nou, era „personaje machiate, îmbrăcate în zdrenţe şi încinse cu talăngi. Machiajul se ~ace
prin ungerea feţei cu funingine sau smoală ",1 4 • Mai mult, este foarte
posibil ca travestiul obţinut, nu numai foarte hazliu, dar şi foarte bă
tător la 0chi, să aibă anumite calităţi apotropaice: asemeni zurgălăilor
din urările de Anul Nou, această ţinută ce evocă sperietorile din lanurile de grâu sau porumb, ar putea speria nu numai oamenii, aşa cum
este atestat - „să adună mai mulţi pă la casă să sparie oaminii"l 5 ci şi duhurile rele sau chiar moartea. Un informator îşi aminteşte că
„se îmbrJcau cu cap de berbece cu coarne şi ziceau că-i necuratu' şi-şi
făceau cruce" 16• La această ţinută carnavalescă, obţinută printr-o ală
turare atât de pestriţă de obiecte de vestimentaţie, se adaugă şi obiceiul
de a se întoarce hainele pe dos, în popor existând credinţa că astfel
sunt î1ttoarse duhurile rele, cel în cauză fiind astfel protejat de acţiu
nea malefică a duhurilor şi asigurând protecţie celor din jur. Cercetând originile arhaice ale proc!ideului magic de întoarcere a hainelor pe
dos, Romulus Vulcănescu atenţiona că „mascatul primitiv, care era un
magician, urmărea pe de o parte să exprime alteritatea, şi pe de altă
parte să întoarcă simbolic rostul lucrurilor asupra cărora acţiona. Procedeul, simplu, ţinea în fond de magia simpatetică" 17 •
Cealaltă apropiere a acestui teatru cu măşti improvizat este faţă
de obiceiurile de iarnă. Dovada cea mai grăitoare este practicarea obiceiului, în unele dintre satele amintite, în postul Crăcinului sau de
Anul Nou si Bobotează. Un informator din Horoatu Crasnei afirmă explicit că „pe vremuri se făcea în habă" 18 , dar astăzi, tinerii mascaţi
„umblă şi colindă pe la ferestre, şi-s serviţi de gazdă cu colaci"19 • Jocul de şezătoare sau de priveghi s-a contaminat aşadar cu jocul turcii
sau al caprei. De altfel, întrebat dacă în contextul practicării sfaşan
goşilor se folosesc şi măşti confecţionate, consacrate, !informatorul a
început să vorbească despre măşti din lemn şi piele de capră, descriind
exact masca de turcă, de Anul Nou, semn că cele două obiceiuri se
s"Uprapun în memoria sa. Un fapt analog s-a petrecut şi la Sâg: obiceiul se practică „în clacă, precum şi în sărbătorile de iarnă" 20 • ln plus,
recuzita este preluată în totalitate de la reprezentaţiile cu măşti de
Crăciun şi Anul Nou, căci, pe lângă funiHgine, „se foloseau măşti de
lemn şi de animale" 21 • Şi la Marin „se îmbrăcau cu cap de berbece
cu coarne" 22 • Apropiată de colindat este şi tehnica sau modalitatea de
13

măşti

vei~lea F. Nistor, în
Maramureş, Baia Mare,

A se

din
1•

prefaţa

sa la

Măştile

1973.

Ibidem, p. 7.
Chir.ilă Florian, Marin, 67 ani.
Inf. Şandor Miha\, Marin, 81 ani.
R. Vulcănescu, op. cit., p. 94.
Inf. Mureşnn l\Iihai, Horoa~u-Crasnei. 76 ani.
Idem.
Inf. Târlea Ilenna, Sâg, 79 ani.
Idem.
Inf. Chirilă Florian, 67 ani.

1s Inf.
1''
i;
13

19
20
21
22
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performare a obiceiului: dacă în vremurile mai vechi feciorii umblau
doar de la o şezătoare la alta, în vremurile mai apropiate nouă, cetele
de sfaşangoşi umblau pe uliţe din casă în casă, „colindând pe la geamuri"23 sau chiar „apucă pe femei la joc" 24 , întocmai ca la colindatul
de Crăciun.
O informaţie interesantă este cea obţinută din materialul de arhivă: la Buru, jud. Cluj, la sfrâşang, mascaţii erau ipostaziaţi în „femeie grea care aştepta să nască" 25 , iar la Bezdecl, „un bărbat să ,rface
ţ;îgană cu prunc mic" 26 • Sunt deci aluzii clare la naştere sau nou-năs
cuţi, aluzii probabil nu tocmai întâmplătoare, având în vedere perioada
de desfăşurare a obiceiului: postul Crăciunului, atunci când întreaga
creştinătate aşteaptă cu evlavie naşterea Mântuitorului. Un informator
din Valcău de Jos admite că, în trecut, sfaşangoşii aveau probabil menirea de a speria - prin înfăţişare şi zgomot - moartea (şi abia după
aceea duhurile rele, şi, mai recent, oamenii), pregătind astfel o atmosferă favorabilă naşterii 27 •

Semn al marii treceri de care se bucura probabil un astfel de jt>c
cu măşti în satul tradiţional, facerea sfaşangoşiior s-a suprapus şi peste
un alt joc ritualic, cel al moşului şi a babei, joc care în tradiţia populară fie că ridiculiza fetele bătrâne şi feciorii tomnateci, fie că, din contră, încerca, printr-un veritabil ~Kt de magie simpatetică, să grăbească
nunţile tinerilor. Cert este că o informatoare din Valcău de Jos 23 afirmă că sfaşangoşii se făceau uneori şi la nunţi, la fel ca la Marin, unde
se făcea mămuie sau motroaşcă (păpuşă)2 9 • Analog, la Gilău, jud. Cluj,
.,s.fărşangu' însemna că băieţii se îmbrăcau în haine femeieşti, fetele ca
băieţii. Veneau să vadă care fete cu care feciori umblă. Umblau de la
o şezătoare la alta. Se gătau cu bandă, veneau cu nănaşi, cu mireasă" 30 .
Colateralele sunt deci variate. Multitudinea supoziţiilor şi vastitatea contaminărilor nu fac însă decât să demonstreze marea vechime
a jocurilor cu măşti, astfel încât semnificaţiile şi repertoriul lor ajung
să se suprapună în memoria membrilor comunităţii, dar şi larga lor circulaţie în satul tradiţional. în sprijinul acestei idei stă mărtu.rlia unei
informatoare din Marin, care afirma că, în vremurile mai recente, denumirea de sfaşangoşi s-a tranzitivizat şi s-a metamorfozat într-un termen de largă cirrulciţie, cu un bogat conţinut se:ncintic. mult mai eclectic şi mai vast: tuturor distracţiilor tinereşti, şmecheriilor şi farselor „le
zicem amu' sfărşangi.iri":;:,- cuvântul a intrat deci în seria substantivelor
comune, şi dcsernneaz<1 oarecum varianta rurală a bancului. Existenţa
măştilor de orice tip, indiferent de grndul lor de elaborare, surprinde
încă o dată nevoia omului simplu de a se putea vedea şi într-o altă
23

Inf.

Mureşan Mihai.
existentă

21 Informaţie

Horo:!tu-Crasnei, /îi ani.
în Arhiva I.E.F. Cluj, FA 012069.

2s Idem, FA 010830.
26
27

~'li
29
3

J

31

Idem, FA 012069.
Inf. Moisi Dumitru, Valcău de Jos. 73 ani.
Inf. Brisc Oniţa, Valcău de Jos, 63 ani.
Jnf. Chirilă Ileana, Marin, 55 ani.
Informaţie existentă în Arhiva I.E.F. Cluj, FA 010944.
Inf. Chirilă Ileana, Marin, 55 ani.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

570

CAMELIA BURGHELE

ipostază, încercând nu o dată să forţeze destinul şi să sugereze viitorul,
plăcerea de a se distra „de a-şi petrece'' - în colectivitate, de
a-şi trăi fericit scurtul răgaz dintre muncile agricole de peste an.

sau

C.4.MELIA BURGHELE

„THE SFANSAGOS" -

A TRAUITIONAL MASK FROM SALAJ
(Summary)

Based on etnographical researches, the paper gives the description of a
folk custom in the villages on the upper valley of the Crasna and Barcău rivers. The custom is a variant of disguise (called sfansagos, sfarsang, sfarsan,
mascati or moime) practised by the youth attending tlw evening sittings of the
village women (haba) during the Advent.
For they enjoyment the boys dressed in girl's clothes and viceversa, they
put on odd (not paired), shoes, wore ragged clothes, or clothes with inside out
in very lively colours. Elaborate properties were lacking, beside this improvised
clothing they only resorted to thc soiling og their faces elther with pitch or with
dust (more recently lipstick for make up) and to the making of pumpkin masks.
potatoe teeth ancl nosP.
Beyond the i!ntrinsec value of the disguise it's hard-owing to lack of information- to establish the deep significance of the game. A primary association could be roade with the vigil games, the mixing of the repertoire between
the two manifestations being already known. Another paralell could be drawn.
with the masked games occasioned by the wjnter celebrations, owing to the proximity in tlime when these two customs are performed. Another possibility
would be considered those rnanifestations which aim the revealing the ethnic
through the esthetic: mocking at the gypsies, spinsters, ugly people; or apotrophaical effects through ostentatious displaying of part or noisee. But over all
the tendency amusement is evident, especially after the tiring summer and autumn works.
The whole process of contaminauon and disolution of forms demonstrates.
the wide ci:rculat.ion of the asked games and the existance în ancient times of
some convincing and deep significance.
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Spaţiul

lN SĂRBĂTOARE

ca decor sărbătoresc; tehnici de ocrotire a spaţiului
practicate în sărbătoare

În universul satului tradiţional, sărbătoarea, dincolo de valenţele
ei sacral-temporale, însemna mai ales un binevenit răgaz pentru refacerea puterii de muncă, dar şi prilejul fericit al descoperirii unor secrete, al emiterii unor previziuni sau al împlinirii unor dorinţe. Perioadele iniţiale de pregc'.'itire, de purificare, sunt ulterior transformate, sub
influenţa creştinismului, în posturi lungi, ce precedă mai toate sărbă
torile, secvenţe temporale la care participă toţi membrii comunităţii,
în speranţa împlinirii dorinţelor.
Sărbătoarea şi sărbătorescui, ca principii culturale irndiante, Rcţio
nează, prin mijlocirea de netăgăduit a magiei, oniricului şi mitului
asupra axei spaţio-temporale. Sărbătoarea, ca manifestare dionisiacă,
presupune - dacă ar fi să folosim doi termeni eliadeşti - nu numai
re-crearea Marelui Timp, printr-o rememorare a primei vârste sau
printr-o anume solemnizare a duratei, dar şi o poziţionare faţă de un
centru ordonator, prin clc'idiea Marelui Spaţiului ca centru al lumii, pe
toată durata festivităţii.
Sărbătoarea acţionează deci asemeni Cărţii sau Bibliotecii, ca instituţie ordonatoare, marcând adânc memoria umanităţii şi conturând
un adevărat „model sărbătoresc" 1 .
Spaţiul festiv, ca decor al sărbătorii, include în adâncul lui şi ceva
din sacralitatea primordială a manifestării, dar, mai ales, se deschide
prin toate faţetele sale spre spaţiul cotidian. Definibil printr-o astfel
de dualitate a deschiderii, spaţiul festiv se situează - dacă ar fi să
folosim o sintagmă deja consacrată - dincoace de sacru şi dincolo de
profan, configurând un teritoriu cu valoare de l':ategorie estetică.
!n orizontul culturii populare, spaţiul sărbătoresc este rodul unei
scenografii aparte, voite şi intenţionale. Analizând în profunzime semele constitutive, Paul Droqeanu aduce în discuţie tocmai această „calitate" a spaţiului obişnuit de a se metamorfoza în anumite ocazii într-un spaţiu festiv. Pornind de la cercetări anterioare 2 , Drogeanu arată
di, de fapt, sărbătoarea nu face altceva decât să transforme, prin coparticiparea decorului şi a actanţilor, un spaţiu social într-un spaţiu care
conţine ceva diferit şi presupune o manifestare specială. Pentru că,
P. Drogeanu, Practica feri2irii, Bucureşti, 1985.
A se vedea, de ex.: A. Chastel, Le lieu de la fete; M. Granet, Fetes et
chansons anciennes de la Chine; Le temps et l'espace; H. Hubert, M. Mauss,
Jntroduction a l'analyse de quelyues phenomenes religieux; J. Cazeneuvt>, La fete;
R. Caillois, Eseuri despre imaginaţie.
3 P. Drogeanu, op. cit., p. 125.
1
2
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„sărbătoarea nu are, în mod paradoxal, un Ioc al e1 m spaţiu, la fel
cum are în calendar, în timpul măsurat şi desfăşurat ca măsură. Spaţiul festiv nu are de cele mai multe ori un loc anume specializat, aşa
cum ar fi templul şi sanctuarul. Cum s-a observat, el nu este decât
adaptarea provizorie a unui peisaj şi spaţiu cotidian, metamorfozat printr-un decor" 3 •
Pornind de la aceste premise, devine clar că gospodăria ţărănească,
casa curată, odaia de oaspeţi, casa cea mare, şura de joc, curtea şi
ograda sunt doar decoruri pregătite pentru sărbătoare, care îi conferă
astfel strălucire şi prestanţă, şi nu construite anume pentru ea4. Spaţiul nespecializat îşi găseşte deci specializarea parţială prin exploatarea
stării de spirit a actanţilor şi prin recurgerea la accesorii decorative remarcabile. La nivelul spaţiului festiv, teatralitatea şi carnavalescul sunt
deci maxime: recuzita teatrală (adică peisajul exterior) - blidele cu
şterguri, patul cu căpătâier, busuiocul şi salsăul, bradul şi ruguJ întregeşte într-un mod fericit decorul lăuntric al bucuriei şi veseliei,
fericirii şi bunăstării, muzicii şi dansului; spaţialitatea de acest gen
transpune decorul în imaginar, prilej ce deschide porţile magiei şi mitului. Andre Chastel vorbeşte deci despre un „spaţiu imaginar" 5 , concretizat într-un soi de paradis artificial; spaţiul sărbătorii nu este însă
doar unul imaginar, ci şi unul efemer, căci, odată cu trecerea Crăciu
nului sau a Bobotezei, a nunţii sau a horei, a petrecerilor date cu
ocazia încheierii muncilor agricole, scenografia festivă dispare, lăsând
loc din nou spaţiului cotidian, lipsit de strălucire şi doar perfect ndaptat uzualului.
Gospodăria ţărănească ilustrează perfect toate aceste metamorfoze.
Plasată întregul an între limitele cotidianului, resimţită doar ca spaţiu familial/social, gospodăria tradiţională intră periodic în lumea privilegiată a sacralului, prin mutaţiile oferite de transfigurarea spaţială
din momentele sărbătoreşti. Totul prinde viaţă acum şi se colorează:
interiorul casei, curtea, grădina. Decorul se construieşte progresiv, prin
alăturarea unor elemente de recuzită specifică, mai ales artizanale. Se
configurează astfel o nouă lume, văzută ca teatru, care oferă actanţi
lor posibilităţi nemărginite de celebrare a sărbătorii.
ln satele de la poalele Meseşului, pregătirea interiorului casei pentru găzduirea sărbătorii devine o preocupare majoră prin amploarea şi
diversitatea ei. După o prealabilă curăţenie, bazată probabil şi pe similitudinea casă curată I suflet curat, gospodarului fiindu-i oferită astfel posibilitatea de a aştepta cu inima deschisă sărbătoarea, se trece la
împodobirea propriu-zisă a interiorului, fericit prilej de expunere şi
de probare a hărniciei şi îndemânării gazdei.
Mai întăi se expun dosurile de rudar, bogat ornamentate la capete, învărgate şi terminate la margini cu ciucuri de hînă împletiţi. Apoi
se încadrează blidele şi canceele de pe pereţi cu şterguri de păre'te,
lungi, ţesute în vrâste sau cu motive populare şi terminate cu cipcă
4 Interesant ar fi de urmărit în acest punct al discuţiei - care este locul
bisericii ca spaţiu de performare maximă a sărbătorii creştine, în galeria spaţiilor sacre, sau parţial sacralizate prin sărbătoare.
s A. Chastel, apud. P. Drogeanu, op. cit„ p. 126.
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făcută

din bumbac alb. Decorul astfel obţinut se îmbogăţeşte prin reliefarea icoanelor de pe pereţi, bogat încadrate în verdeaţă şi cununi
de flori împletite (ce dau o tentă evlavioasă atmosferei de sărbătoare).
De o atenţie specială se bucură patul, acoperit acum cu lipidee şi ţo
luri noi, ţesute în război, cu vrâste transversale alb/negru sau carouri.
In zona Mureşului se pregătea patul cu bârlog. Bârlogul se ridica din
leţuri jiluite dispuse paralel şi transversal cu capetele patului, prinse în
cuie. !nălţimea bârlogului depindea de numărul de perini pe care gazda
dorea să le expună, căci ele se puneau de obicei în număr de nol,ţă,
dispuse trei câte trei, în lungimea paţului, cu capătul bogat ornamentat spre exterior 6 , feţe de pernă astfel împodobite numindu-se săcuţi1.
Piesa de rezistenţă era căpătâierul (căpătiierul) cu care se învelea capă
tul vizibil al patului, piesă amplu decorată cu flori alese, roşii, negre,
portocalii sau galbene. Peste căpătâier se aşeza ţolul de lână învrâstat
şi, deasupra, lipideul feştit 8 • ln mod particular, la nunţi, în casa miresei, acest pat - vizibil pretext de expunere a zestrei - se numea patul
miresei. Masa era acoperită apoi cu o faţă de masă aleasă sau ţesută
în ochi, plină de motive florale şi geometric;e şi mărginită de ciucuri împletiţi din lână sau dantelă.
Interiorul casei în sărbătoare se transformă deci într-un splendid
decor teatral, cu o cromatică aparte, construit într-un stil particular,
dotat cu un aspect somptuos, bogat în culoare şi cu o „luminozi.tate şi
discreţie caracteristică" 10.

Semnificativ este faptul că nu numai casele, dar şi curtea şi anexele sunt pregătite pentru celebrarea sărbătorii, lărgind astfel coordonatele spaţiale ale decorului special construit: în unele sate din bazinul Crasnei există obiceiul punerii de cununi frumos împletite din flori
la cumpăna fântânii sau la stâlpii porţii, semn al unei nunţi apropiate
sau a bucuriei prilejuite de aşteptarea unei mari sărbători.
Fin observator al fenomenului, Paul Drogeanu atrage atenţia asupra faptului că „simpla împodobire a realului nu face ea singură o săr
bătoare"11. Altfel spus, sărbătorescul este doar o podoabă a spaţiului,
o orânduie voită a lui, dar podoaba nu înseamnă şi sărbătoare. Fără
performarea sărbătorii, decorul nu ar fi decât unul dintre semnele ei,
nici măcar unul dintre simbolurile ei. Expresia integrală a sărbătorii
este dată de trăirea ei plenară, de perfonnarea ei lingvistică, gestua1E1
sau rituală, de spectacolul în sine (desigur, jucat pe o scenă construită
special şi într-un decor specific, dar care rămân totuşi într-o anumită
pasivitate, datorită mai ales imobilităţii lor).
Studiind în amănunţime ceremonialul nupţial, Ernest Bernea observa că pentru realizarea unor acte rituale din desfăşurarea nunţii este
nevoie nu numai de un „timp precis", dar şi de un „loc determinat":
inf. Mocan Maria, 76 ani, Buciumi, 512 şi Bărbura-;; Reghina, 78 ani, Româ299.
7 inf. Lucăcel Viorica, 68 ani, Ileanda, 191.
8 inf. Mocan Maria, 76 ani, Buciumi, 512.
9 iinf. Văran Maria, Tămaşa, 126.
n I. A. Goia, Zona etnografică Meseş, Bucureşti, 1982, p. 112.
11 P. Drogeanu, op. cit. p. 127.
G

na.şi,
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astfel, nunta se face la mire sau la mireasă acasă, într-un decor festiv, cununia - la biserică („spaţiul cel mai ferit de acţiunile spirntului rău") etc. Concluzia cercetătorului este că „delimitarea spaţiului are
o semnificaţie spirituală, religioasă sau magică, şi nu rareori morală şi
socială" 12 •

Celebrarea sărbătorii înseamnă deci în mentalitatea populară intrarea într-o altă lume, a magiei şi a miticului, în care omul reface ordinea primordială a Universului şi comunică plenar cu forţele sale misterioase. Aşa cum sublinia şi Roger Caillois, „sărbătoarea, reprezentând un astfel de paroxism al vieţii şi contrastâl'l.d atât de violent cu
grijile mărunte ale existenţei cotidiene, va apărea individului drept o
altă lume, în care el se simte susţinut şi transformat de forţe care-l
depăşesc" 13 .

Aşa se face că timpul privilegiat al sărbătorii îl îndeamnă pe omul
satului tradiţional să încerce emiterea unor previziuni, performarea
unor tehnici de ocrotire sau practicarea unor iniţieri ce implică comuniunea om - natură - cosmos şi serviciul unor forţe de cele mai
multe ori oculte. Este momentul favorabil reliefării unor vechi şi miraculoase ritualuri, credinţe, tradiţii, descântece, superstiţii, magii, vră
jitorii, căci aşa cum semnala şi eseistul Vasile Băncilă, în merituoasa
şi documentata sa trilogie dedicată studiului sărbătorii şi sărbătorescu
lui („Duhul, Declinul şi Pedagogia sărbătorii", apăn1te în serial în revista Gândirea), „ideea de sărbătoare este o idee de organizare totală
a existenţei ( ... ). E o comuniune cu transcendentul; e o comuniune
cu natura cosmică; e o comuniune cu lumea vegetală şi animală" 14 .
Am văzut rolul deosebit pe care îl joacă spaţiul-decor în economia
sărbătorii, nu numai în calitate de categorie existenţială, dar şi estetică.
Este firesc deci ca prilejul oferit de apropierea unei sărbători să iniţieze derularea unei întregi game de prnctici dedicate ocrotirii spaţiu
lui, şi în mod special de protecţie a gospodăriei.
O mare parte din practicile de magie protectoare, menite, în credinţa populară, să ducă la ocrotirea gospodăriei ţărăneşti, coincid cu
„ţinerea" sărbătorilor religioase.
Astfel, de exemplu, cu ocazia Crăciunului şi a Anului Nou, cetele
de colindători şi de ţuralcisători (cliiraleisători). obişnuiau să înconjoare
casa, acareturile şi curtea. în Meseşenii de Sus, „copiii care umblau cu
chiraleisa înconjurau casele oamenilor în timp ce cântau o incantaţie
pentru o vegetaţie bogată în anul care vine" 15 • In Drighiu şi Halmăşd
„în zgomotul produs de tălăngi, în strigătele de ţuraleisa, tot grupul
trebuia să înconjoare toate acareturile ce aparţineau unui gospodar
(casa, poiata, şura, curtea). În timpul acestei practici, copiii rostesc incaI)taţii, cum ar fi: Câte pietre la fântână I Atâtea oale cu smântână
tshu Cârţi cărbuni în vatră I Atâţia boi în poiată. ( . .. ). După ce se
'termina cu acareturile, se intra în casă, unde se înconjura de 12 ·,ori
12
1J

11
15

E. Bernea, în Studii de folclor şi literatură, 1967, p. 100-101.
R. Caillois, Eseuri despre imaginaţie, Bucureşti, 1975, p. 206.
V. Băncilă, în „Gândirea", nr. 5/1936, p. 229.
Gh. Siseşteanu, M. Pop, în ActaMP, VIII, 1984, p. 736.
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să

fie cât mai îm-

belşugată"16.

Nu numai în scop decorativ, dar şi pentru a purta noroc, în săr
de iarnă, la Halmăşd se pun la şterguri, la blide şi la icoane,
de busuioc şi de pospan 11 •
Din informaţiile culese, în toată zona Sălajului, de Bobotează este
sfinţită casa, tinda, curtea, grajdurile, grădina şi livada, de către preot,
„pentru ca să se sparie duhul necurat, să fie roade şi spor în tot lucrul "18. La Buciumi, busuiocul stropit de popă la Bobotează se pune
într-un canceu de sticlă şi se păstrează tot anul, pentru că „nu face
mucegai niciodată" şi păzeşte casa de relet 9 •
în ultima sa carte, profesorul Ion Şeuleanu semnalează un obicei
de Sfântul Trifon (1 februarie), care, pornind de la o legendă, iniţiază
o serie de rituri apotropaice: „oamenii duc apă la sfinţit, iar preotul este
rugat să stropească cu ea pomii, ca remediu împotriva înmulţirii insectelor, a omizilor ş.a. In Banat, pomii sunt unşi cu apă sfinţită, ca
să fie feriţi de omizi şi insecte, de viermi. 1n Muntenia sunt stropite
cu aghiazmă şi semănăturile"20.
In monumentala sa lucrare „Sărbătorile la români", Simion Florea
Marian semnalează obiceiuri asemănătoare; în mentalitatea de tip arhaic, magia şi credinţele în puterea supranaturală a unor plante sau în
calitatea apotropaică a zgomotelor de zurgălăi, ocupau locuri speciale:
„în Transilvania este asemenea datină că, la Alexie (17 martie), Omul
lui Dumnezeu, gazda casei, înconjură, dis de dimineaţă, casa şi toate
celelalte, cu un lanţ în mână, zurgălind, ori cu un clopot troscănindu-1,
în credinţa că, cât a ocolit el cu lanţul ori cu clopotul, nu se va apropia
şarpe ori altă jivină hâdă, precum: broască, şopârlă, sălămândră, strigă
etc. 1n alte părţi, tot în Transilvania, precum bunăoară pe valea Someşului, pun jar într-o oală, iar pe jarul din ea pun tămâie sfinţită şi
şnapân, lat. Pinus mugus, şi aşa înconjură apoi casa de trei o,ri. ilar
după ce au înconjurat casa, ung ferestrele şi usciorii uşilor, ca să nu
se apropie strigoaicele şi alte bestii de casă " 2 1.
Duminica Floriilor oferă şi ea prilejul de a ocroti casa de „necurat'"
şi de „toate bolile pământului" prin ,păstrarea în locuri curate, a miiţişorului (flori de salcie) sfinţiţi în biserică 22 ; la Joia Mare se pune
uneori crenguţe de rug sălbatic la ferestrele casei şi a grajdurilor pentru păstrarea sănătăţii oamenilor şi a animalelor 23 . In aceleaşi scopuri
- ocrotire, protecţie, ferirea de rele de tot felul - la Rusalii se aduc
în casă frunze de nuc sau salcâm, care se agaţă în cuie24 sau crenguţe
de tei, ce se agaţă la porţi, uşi, icoane 2 ~.
bătorile
crenguţe

16
1
1
18

19

~>o
21

22
2:1
24

25

ibidem, p. 737.
inf. Opr-i~ Ana, 63 ani, Halmăşd, 309.
idem.
inf. Mocan Maria, 76 ani, Buciumi, 512.
I. Şeuleanu, Dincoace de sacru, dincolo de profan, Târgu Mureş, 1994, p. 98.
S. FI. Marian, Sărbătorile la români, Bucureşti, 1994, vol. II, p. 48.
inf. Gui Ludovica, 71 ani, Valcău de Jos, 233.
inf. Stânea·n Domniţa, 50 ani, Jac.
inf. Lucăcel Viorica, 68 ani, Ileanda, '1.91.
inf. Opriş Ana, 63 ani, Halmăşd, 309.
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In mentalitatea populare'\, sărbătoarea Sfântului Gheorghe (Sângeorzul), din 23 aprilie, ocupă un loc cu totul aparte în calendarul zilelor de sărbătoare, atât prin numeroasele încercări de previziune pe care
le determină, dar mai ales prin multiplele ritualuri de dragoste practicate acum. Alături de acestea însă, pe o coordonată separată, se înscriu şi practicile de valorizare a spaţiului, prin numeroase acţiuni apotropai:.:e şi fertilizatoare. In plus, vechea credinţă că, atât temporal, cât
şi spaţial, atmosfera Sângeorzului favorizează apariţia strigoilor, a determinat o maximă proliferare a credinţelor şi obiceiurilor de combatere a pericolului provocat de spectrul sumbru al acestor apariţii malefice. Astfel, la Românaşi, „de Sfântul Gheorghe se pune o crenguţă
de rug la uşile şi ferestrele grajdurilor pentru a nu le strica strigoii" 26 ;
la Halmăşd, „se ung uşile şi porţile cu usturoi pentru ca să nu\ intre
strigoii în gospodărie să ducă binele 27 ; la Ileanda se semnalează acelaşi
obicei, doar că el este practicat cu ocazia Armindenului, adică în ajunul Sângeorzului 28.
Francisc Kiss semnalează acelaşi obicei la Muncelul Gârboului, obicei cu o mare vechime dacă ţinem seama că autorul îl preia din lucrarea „Credinţe şi practici superstiţioase din împrejurimile Dejului şi
valea Arieşului", scrisă în limba maghiară de monografistul Joseph Kac\ar, în 1892: „In seara de dinainte de ziua de Sângeorz, se pun rugi
în porţi, pentru ca strigoii să nu poată fura, în acel an, laptele vitelor şi oilor. !n acelaşi timp, unii săteni urcă pe dealurile din apropiere
şi începând cu miezul nopţii ptmă la cântatul cocoşilor, strigă unii la
;:ilţii, ameninţfmd strigoii să nu încerce cumva să fure laptele animalelor. Se crede că în timp ce strigă, strigoii, având chip de câine, nu se
pot apropia de grajdurile gospodarilor. Dacă strigătorii au mai făcut ~i
câte un răgaz, atunci, strigoii pot pătrunde în grajduri şi laptele vacilor
va fi ca apa, în tot restul anului2 9 •
Alături de usturoi, plantă cu proprietc'iţi prin excelenţă apotropaice,
este semnalată în judeţul Sălaj şi folosirea leuşteanului, care are meniri asemănătoare: „pentru a feri gospodăriile de strigoi, se zdrobea
leuştean într-un vas şi cu el se ungea, fărându-se câte o cruce deasupra
uşilor, fereştilor, obloanelor, adică a locurilor pe unde pot pătrunde strigoii"~0. Pentru că „aduce noroc la casă", uneori se foloseşte şi vâscul,
prins de grinda mare a casei, împodobit cu artificii artizanale sau nu 31 •
„Intrarea răului" în casă mai este oprită la Tămaşa şi cu ocaziile
accidentale ale „căutatului de di ochi", c::înd apa de pe cărbunii stinşi
se arunca „la ţâţâna uşii", în speranţa „blocării simbolice" a intrării în
casă a duhurilor necurate32.
Nu numai sărbătorile religioase, dar şi ceremoniile pricinuite de
riturile de trecere reclamă un spaţiu adecvat. Cu ocazia nunţilor, în
2s
27

28
2

~

31
31

32

inf. Bărburaş Reghina. 78 ani, Românaşi, 299.
inf. Opriş Ana, 63 ani. Halmăşd, 309.
inf. Lucăcel Viorica, 68 ani, Ileanda. 191.
Francisc Kiss, în ActaMP, VIII, 1984, p. 533.
Gh. Siseşteanu, M. Pop, op. cit., p. 737.
inf. Mocan Maria, 76 ani, Buciumi, 512.
inf. Văran Maria, Tiimaşa, 126.
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special, decorul ia o formă nouă, sărbătorească. In toată zona etnografică a Meseşului se înregistrează obiceiul împodobirii festive a decorului, cu ornamente bogate, prin expunerea zestrei şi a podoabelor de
sărbătoare. Verdeaţa care întregeşte tabloul brad, vâsc, pospan, salsău, fag, nuc dă luminozitate şi vitalitate peisajului, întărind credinţa în triumful vieţii şi prosperităţii.
In mentalitatea arhaică, sărbătorile agrare ocupau un loc privilegiat,
probabil pornind de la constatarea că preocupările agrare erau esenţiale pentru membrii comunităţii, iar viaţa şi bunăstarea depindeau într-o mare măsură de succesul lor deplin. Prin amploarea lui, seceratul
holdelor însemna o cotitură importantă în calendarul ţăranului român.
Credinţele populare spuneau că, cununa împletită din ultimele spice,
cele mai bogate şi cele în care se refugia spiritul grâului, avea puteri
magice, protectoare. De aceea, cununa se ducea gazdei, care o aşeza la
loc de cinste, în credinţa nu numai că ea va ocroti holdele, dar şi casa
în care este găzduită, asigurându-i bunăstarea. Tocmai de aceea aducerea ei în casa gazdei era urmată de sărbătoare, petrecere, joc şi ospăţ13.

Gospodăria tradiţională ţărănească este, aşadar, genul de spaţiu
cotidian care se poate adapta perfect metamorfozei ocazionate de atmosfera sărbătorească. Sărbătoarea îşi difuzează deci propriul ei spaţiu, cu
vaste deschideri şi orizonturi magice. Spaţiul conturat în sărbătoare
se construieşte aşadar atât prin opoziţie, cât şi prin compensare cu cel
real. Spaţiul festiv nu e pură ficţiune (cinematografică, de ex.), ci el
pare fictiv doar pus în relaţie cu spaţiile înguste şi lipsite de strălucire
ale realului. „Un spaţiu adevărat, care e simultan unul transfigurat, iată
paradoxul care produce miracolul sărbătorii" exclamă şi Paul Drogeanu34.
Conturat astiel, între realitate şi transfigurare, intre magie şi mit,
între construcţie şi manifestare, spaţiul sărbătoresc „nu este atât amplasament" ( ... ), cât ocazie, loc pentru a face ceva" 35 . Piatra unghiulară este totuşi omul, cel care celebrează sărbătoarea cu imensa lui
poftă de viaţă, cu talentul lui special de a recepta misterele vieţii şi de
a le transforma în infinite credinţe, superstiţii sau practici magice.
Pentru a rămâne în limitele aceluiaşi demers antropologic, cel al lui
Paul Drogeanu 16 , s-ar putea spune că spaţiul sărbătoresc este o faptă a
kairotic-ului festiv (manifestarea oportună, în sens benefic, a sărbă
torii), incluzând agalmarea (împodobirea), ca formă de purificare (de
ex. pregătirea interiorului casei de Crăciun) sau iniţierea (pregătirea
aceluiaşi interior cu ocazia nunţii), dar excluzând hybris-ul (lipsa de
măsură) condamnabil. In aceste condiţii, performarea actelor specifice
sărbătorii nu numai că poate avea loc, dar este oarecum şi „ademenită", „chemată", „invitată", iniţiindu-se o multitudine de obiceiuri,
dintre care practicile de valorizare şi ocrotire a spaţiului ocupă un loc

-···

faţă

37 -

33 a se vedea întreaga prefaţă a lucrării Cântel<'Ce cununii, antologiP, pre!?i note alcătuite de Nicolae Bot, Bucureşti. 1989.
a~ P. Drogeanu, op. cit., p. 127.
3 s ibidem, p. 136.
36 ibidem, a se vedea întreg capitolul Spaţii festive şi locuri privilegiate.

Acta Mvoei Porolissensis, voi. XX, 1996
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aparte. Omul devine deci consubstanţial locului. Orice spaţiu festiv îşi
are, prin urmare, şi oamenii festivi ai săi, pregătiţi să trăiască plenar
sărbătoarea. Căci aşa cum susţinea odinioară Democrit, „o viaţă fără
sărbători, e un drum lung, fără popasuri".
CAMELIA BU RGHELE

THE TRADITJONAL HOUSEHOLD ON HOLIDAY
(Summary)
As a Dionysiac manifestation any celebration needs a space, nonspecialised.
but which can change into a background, a scenary. The present paper tries
to describe the preparation of such scenery, compulsory for carrying on a fc>stiv1·
celebration.
In rural areas the preparations for such a Iestivity include the adornment
of the house the yard and the garden. The paper also surveys some of the t1•chnics for turning into account such spaces destined for celebrations.
The whole series of manifestations performed on such festive days: singing
carols, spreading holy water in the house and în the garden, adorning the windows, doors and gates with plants that are considered to bring luck, the ritualic
C\ircling of the house, the smearing of exists with garlic or lovage, the keeping
of the festivity according to folk tradition, into a world of magic and myth,
where people try to remake the primary order of the universe and they try to
communicate with rnisterious forces.
Due to its contributions, the traditional peasant household can per[ectiy
bc aclapted to the changes occasioncd by the festive atmosphere - so the scenary for a festivity is bui!t both through opposition and compensation to the every
day, the real, the usual, giving multiple possibilities for man to manifest himself,
to celebrate, to change the misteries of life into infinite beliefs, superstitions
and magic practices.
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OBICEIURI POPULARE ROMANEŞTI OGLINDITE IN VECHI
CALENDARE ARDELENEŞTI

ln anul 1889 şi 1890 apar în
de referinţă în etnologia

Academiei Române" două
purtând acelaşi titlu:
„Nunta la Români. Studiu istorico-etnografic comparativ". Prima lucrare, premiată cu premiul „Eliade Rădulescu", aparţine Elenei Sevastos; a doua apărută în 1890, aparţine lui Simion Florea Manan. Sunt
culegeri complexe de obiceiuri populare, pentru care ambii autori au
folosit informaţie de teren din diferite zone ale ţării, precum şi o variată bibliografie cuprinzând lucrări din antichitate până în epoca modernă. Se punea astfel la dispoziţia specialiştilor şi a publicului larg
un tezaur, cu atât mai preţios, cu cât pe măsură ce viaţa la ţară se moderniza, complexitatea obiceiurilor legate de ciclul vieţii se pierdea şi
semnificaţiile se uitau. Importante erau şi paralele făcute cu obiceiuri.
similare macedo-române, albaneze, precum şi cu cele romane, subliniindu-se astfel, originea lor din antichitate, în Epoca Romană sau chiar,
mai departe, în rădăcinile indo-europene.
Amândouă lucrările se înscriu în linia acelui respect pentru originea romană a poporului român, iniţiat de fruntaşii Şcolii Ardelene
şi imprimat mentalităţii secolului al XIX-lea, caracteristic şi începutului
secolului al XX-lea 1 •
Cu patruzeci de ani înainte, într-un Calendar românesc din Ardeal,
găsim o interesantă paralelă între obiceiurile de nuntă la Romani şi
cele ale urmaşilor lor actuali Românii, ceea ce demonstrează încă de
la mijlocul secolului al XIX-lea, existenţa unor preocupări serioase de
culegere şi analizare a originii obiceiurilor populare. (v. Anexa I).
In secolul al XIX-lea, calendarele reprezentau o categorie specială
de publicaţii periodice, cu o importanţă deosebită pe plan cultural, mai
ales în Transilvania. Destinate ştiutorilor de carte, cu predilecţie celor
de la sate, accesibile, ele au înlocuit presa până la apariţia Telegrafului
Român din 1853. Prin intermediul lor, literatura originală din Principate a fost răspândită în Ardeal, unde obţinerea cărţilor româneşti de
dincolo de Carpaţi era o problemă în secolul al XIX-lea. Tot prin intermediul lor s-au transmis idei generoase; ele reprezentau lumina care
pătrundea în cele mai îndepărtate sate 2 •
Cei care s-au îngrijit de apariţia calendarelor, au îmbinat în mod
fericit materialele menite să satisfacă gusturile cititorilor, dându-le !informaţii diverse de natură economică, istorică, beletristică, deschizându-le noi orizonturi, ridicându-le nivelul cultural şi întărindu-le senlucrări

1

„Ediţiunea

românească,

E. Sevaslos, Nunta la români. Studiu

cureşti,

istorico-etnografică

comparativă,

Bu-

1889.

2

S. FI. Marianu, Nunta la români. Studia istorico-etnografica comparativa
Bucuresci, 1890, vol. I.
~ E. Dunăreanu, Calendarele româneşti sibiene. 1793-1970, Sibiu, 1970, p. 5.
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timentul naţional. Se promova astfel, unitatea naţională prin cea culturală, iar Calendarul se dovedea a fi în acest scop un mijloc eficient.
Pe această linie se înscrie şi Calendarul Rumânesc de care ne ocupăm. Mesajul către cititori din ediţia jubiliară din 1892 îi expune istoricul şi scopul astfel:
„O sută de ani", O sută de ani se împlinesc în anul acest, decând
pentru întâia dată s'a pus prin privilegiata tipografia a lui Ioan ;Bart
din Sibiu în mâinile cărturarilor români folositoarea cărticică, Calendariu pe anul de la Hristos 1792 întocmit pe gradurile şi clima Principatului Ardealului şi a altor ţări învecinate".
Mai târziu, tipografia Bart trecând cu privilegiu cu tot, asupra lui
Georgie de Clozius şi apoi asupra „erezilor lui Georgie de Clozius" s-a
îngrijit de apariţia anuală a calendariului, reuşind ca ... în timp de o
sută de ani I să adaoge I şi Călendariul acesta, în haină modestă, în care
s-a înfăţişat, o mică particică la creşterea printre Români a gustului
pentru cetit, la petrecerea prin lucruri folositoare şi la învăţarea de lucruri de trebuinţă în îndeletnicire lor. Şi împrejurarea căci o sută de
ani acest calendariu s'a ţinut în graţia cetitoriului - lucru care până
acum nu se poate zice despre multe alte tipărituri româneşti - este şi
ea o dovadă, că cei ce au lucrat la acest calendariu au nimerit gustul
şi trebuinţele cercului de cetitori pentru care e menit.
In toamna anului 1890, tipografia şi editura „erezilor lui Clozius"
au trecut în mâinile harnicului tipograf şi vânzător de cărţi W. Krafft
din Sibiu, „ ... cunoscut mai mult Românilor prin tipărirea mai multor
cărţi folositoare româneşti, precum şi prin vânzarea de cărţi româneşti
de tot feliul, fără îndoială că şi Calendariul care acum a trecut în mâinile sale, îi va da îngrijirile trebuincioase, pentru ca şi mai ;departe
să-şi împlinească chiemarea, ca pe lângă cele calendaristice, să dea şi
materii de cetit, de petrecere şi folositoare" 3 .
Calendarul apare între anii 1793-1911 şi-l întâlnim sub numele
de Cărindariu Rumânesc (1793); Calendari Românesc (1802); Calendariu
pe Anul de la Hristos ... (1820-) şi Cel mai vechi Calendariu pe anul
de la Hristos ... (din 1904-)4.
Deşi foarte solicitat şi apreciat pe
vremea lui (sau tocmai !Jin
această cauză) s-au păstrat din acest calendar românesc puţine exemplare în bibliotecile din Sibiu: 10 exemplare la Biblioteca ASTRA şi
25 exemplare la Biblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu.
Se prezintă într-o formă fizică modestă, format mic, cu pag1ru nenumerotate, alfabet chirilic, (după mijlocul secolului al XIX-lea, cel de
tranziţie). Cuprinsul respectă construcţia obişnuită a calendarelor: o
primă parte cuprinzând datele calendaristice şi „Genealogia ChesaroCrăieştii Stăpânitoare Curţi Austriaceşti", iar a doua parte este destinată „pentru trecerea vremii", fiind partea cea mai captivantă, constituită din sfaturi gospodăreşti utile, anecdote, povestiri moralizatoare,
3 Caelndariu pe anul de la Hristos 1892 care este bisect şi se cuprinde din
366 de zile. Jntocmit pe Gradurile şi Clima Marelui Principat al Ardealului şi
a altor Ţdri învecinate. Anul C., Sibiu, Edit. provedictur'a ~i tip. Tipografiei lui

vr.

Krafft.
4 E. Dunăreanu, op. cit., p. 239-269.
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texte cu conţinut istoric, etnografic, geografic, politic sau filozofic, precum şi poezii.
!n şapte numere sunt descrise obiceiuri populare româneşti, preluate de la strămoşii Romani: anii 1845; 1846; 1847; 1848; 1849; 1877;
1878. Este vorba de obiceiuri populare legate de ciclul vieţii, cele privind obiceiul nunţii la Romani şi la Români (asupra căruia dorim să
ne oprim) ocupând două numere: în numărul din anul 1848, titlul articolului este: Despre oarecare obiceiuri observate (păzite) la însurăciu
nea Romanilor, obicinuite şi între Românii, mai cu seamă din Ardeal,
(vezi Anexa I).
!n 1877, articolul poartă titlul: Despre nunţile Romanilor. El reia
informaţia din 1848, aducându-i unele adăugiri şi îmbunătăţiri.
Deoarece Calendarul nu se supune rigorilor redactării unei lucrări
ştiinţifice, nu este specificat numele vreunui autor, nici din antichitate, nici contemporan, totuşi cel care a redactat articolul se prezintă
a fi bine documentat asupra desfăşurării ceremoniilor antice ilustrându-şi descrierile cu exemple celebre, dovedind un studiu temeinic al
subiectului.
Fiecare moment important al ceremonialului căsătoriei este descris
cu amănunte, sunt explicate simbolurile, gesturile rituale. Descrierea se
derulează după desfăşurarea cronologică a momentelor care compun ceremonia căsătoriei.
La început este accentuat faptul că „Romanilor (precum arntă împăratul Iustinian în Instituţiuni) le era oprit a se căsători cu /fecioare
de alt neam . . . şi la noi păstrându-se obiceiul de a luoa mireasă din
sat ... pentru a-i şti viţa şi sămânţa ... ", pentru a păstra neamul şi religia. (vezi Anexa I).
Urmează momentul „Incredinţării", al logodnei: SPONSALIA, la
Romani momentul când se schimbau inelele între tinerii care intenţio
nau să se căsătorească. Se menţionează că ziua căsătoriei era aleasă cu
grijă, pentru a nu fi nefastă, cum erau de exemplu zilele patronate de
zeul Marte.
Nu este uitată ceremonia religioasă care precede nunta, când se
invocă zeiţa Iunona ca protectoare a căminului conjugal.
Descrierea toaletei miresei începe cu pieptănătura: i se face cărare
cu suliţa, gest cu multiple semnificaţii (armă închinată Iunonei; aminteşte de răpirea Sabinelor; atingerea ei ajută să aibă feciori viteji). Mireasa apoi este îmbrăcată în „tunică dreaptă, în amintirea Caiei Cecilia,
soţia regelui Tarquinius Priscus, model de hărnicie şi virtute, calităţi
ce prin imitarea gestului primei purtătoare a acestui veşmânt vor trece
asupra tinerei mirese.
Flamenul, vălul portocaliu ce-i acoperă faţa este simbolul nevinovă
ţiei şi al pudorii.
Tot simbolic este brâul de lână, cingulum, înodat cu măiestrie, pe
care tânărul soţ avea datoria să-l dezlege în noaptea nunţii.
Tâmplele erau încinse cu o cunună de flori.
Astfel împodobită, mireasa se refugiază în braţele mamei, sau în
ale unor rude feminine, de unde însoţitorii mirelui o iau, aparent cu
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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forţa, după o prefăcută împotrivire, scenă care reeditează răpirea Sabinelor, motiv des pomenit în istoria romană.
Mireasa era dusă soţului care o aşteaptă cu casa împodobită cu
flori şi verdeaţă.
ln cortegiul miresei se remarcă trei copii (doi o duceau de mână,
iar al treilea îi lumina drumul cu o torţă), pronuba, o femei~ căsăto
rită doar o singură dată (univira) care o iniţia în tainele căsătoriei şi
fete tinere care purtau furcă, fus şi resuc, simbolul noilor îndatoriri de
soţie. Era la mare cinste matroana romană care lucra singură haiaele
soţului. Este pomenit exemplul fericitului soţ Octavian August care
purta doar haine lucrate de soţie şi fiică.
Înaintea casei soţului pe o masă împodobită cu flori se află pâine,
sare şi băutură. Mireasa se urcă pe ea şi aruncă în cele patru puncte
cardinale grâu, pentru a îndepărta şi risipi relele şi a spori norocul în
casă.

Intrarea în noua sa locuinţă era marcată de un întreg ritual care
o legitima ca viitoare stăpână. ln primul rând, pronunţarea formulei
sacramentale „ubi tu Caius ego Caiam", ca răspuns la întrebarea soţului „Cine eşti şi care e numele tău?" 5 . Aceasta însemna: unde tu domn
şi tatăl familiei, acolo eu doamnă şi mama familiei.
Mireasa este trecută peste pragul casei. Pragul nu trebuia atins cu
acest prilej. Cel mai rău semn pentru începutul vieţii noii familii era
împiedicarea miresei sau lovirea ei de prag.
Mireasa primeşte cheile casei, căreia trebuie de acum înainte să-i
poarte de grijă, atingerea lor aducându-i în viitor o naştere uşoară.
(cheile descuie). I se dă în mână „foc şi apă", spre a se arăta că din foc
şi umezeală răsar toate. Era stropită cu apă şi la rândul ei stropea şi
ea pe nuntaşi: gest cu sens de purificare şi belşug.
La petrecerea ce urma, participau nuntaşii care cu acest prilej aduceau şi daruri mirilor.
Pronuba pregătea camera mirilor aşternând toga pe pat, şi aducea
mireasa în braţe, culcând-o. Tânăra aştepta împlinirea căsătoriei, marcată de gestul simbolic al desfacerii brâului de către soţ.
Nuntaşilor înainte de plecare li se împărţeau diferite daruri.
După trei zile se făceau ospeţe la casa soţului şi cuscrii trimiteau
daruri tinerei soţii.
După descrierea fiecărei etape a ceremoniei autorul anonim arată
asemănarea cu obiceiurile la nunţile româneşti din vremea sa. Uneori
însemnarea este lapidară: „aşa se face şi acum, aşa se face şi la noi,
întocmai se face şi la români". Alteori, descrierea obiceiului la români
este amănunţită. Astfel în numărul din 1848, pomenind despre mijlocitorii dintre miri la români, colăcarii, se face descrierea rolului lor în
ceremonie şi se dă o variantă a dialogului purtat între vornicul miresii
şi colăcarii mirelui trimişi după ea.
Textul autentic cil oraţiei măreşte valoarea documentară a articolului şi respectiv a Calendarului. (vezi Anexa I).
s N. Lascu, Cum

trăiau

romanii, Bucureşti, 1965.
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In unele locuri autorul menţionează că unele din obiceiurile înşi
rate nu se mai practică.
Intreaga lucrare este penetrată de mândria autorului că poporul
lui se trage din vechii Romani şi de convingerea că românii actuali,
dacă-şi păstrează datinile, nu sunt cu nimic mai prejos decât strămoşii
lor din Antichitate.
Precedând cu mulţi ani lucrările de sinteză ale E. Sevastos şi
Florea Marian, Calendarul, mult mai la îndemâna maselor largi de cititori, îşi făcea datoria de a ţine treaz spiritul naţional, prezentând bogă
ţia obiceiurilor populare, ce împodobesc momentele importante ale vieţii, într-un mod accesibil şi agreabil, încât aproape nu se sesiza cât de
precisă era documentaţia autorului.
Calendarul făcea şi serviciul de a tezauriza creaţiile populare care·
începeau să se uite. Ele erau aduse ca argument, pentru ca poporul să
nu se abată de la drumul său natural de evoluţie în istorie. Astfel, în
mesajul de rămas bun din anul 1911 se spunea: „119 ani am intrat în
casele voastre ... Curgerea mi-am plinit, dorinţa mi-am făcut ... stă
ruiţi pe lângă femeile voastre să nu dea banii pe nişte zdrenţe uşoare
de târg ci să toarcă, să ţese şi să coase ele îmbrăcămintea căsenilor, cum
făceau mamele şi bunicele lor . . . Băgaţi de seamă că cu haine cumpă
rate ni se strică portul. Ţineţi minte că port frumos şi sănătos nu se
află altul pe faţa pământului ... Daţi-vă copii la şcoală să înveţe, că
fără învăţătură nu se mai poate trăi în ziua de azi ... îndemnaţi-i să
citească în cărţi şi fă-i ca să înveţe mereu câte ceva" 6 .
Cu toate că din 1848 până în prezent, înafara lucrărilor menţionate·
ale E. Sevastos şi S. Florea Marian au apărut mutle studii de specialitate asupra obiceiurilor, calendarele vechi continuă să fie o sursă de
:informaţie care oferă surprize plăcute etnologilor, fiind un material de
studiu ce nu poate şi nu trebuie să fie ignorat.

s:

OLGA ŞERBANESCU-CARMINA MAIOR"

Anexa I.
l. DESPRE OARECARE OBICEIURI OBSERVATE (PAZITE) LA !NSURACJUNEA
ROMANILOR OBICINUITE ŞI INTRE ROMANII MAI CU SEAMA DIN ARDEAL.

(urmare din anul trecut)
Romanilor, (pre11um arată împăratul Iustinian în Instituţiuni), le era oprit.
a se căsători cu fecioare de alt neam, fără numai cu Romane. Această datină
de a luoa Romanii numai după Romane şi nu alt neam, şi până astăzi ma,i în·
treagă se ţine la noi Strănepoţii lor; căci experienţa ne învaţă, cumcă arar se·
află a.·ievărat Român să ia muiere de alt neam, tocmai de ar fi acel neam şi
de o religie cu el, ba încă nici în alte sate bucuros nu-şi caută muiere, zicând:
să şti viţa şi sămânţa.

După

lncredinţare, Miresii se punea o cunună de flori mirositoare peste
după aceea se îmbrăca cu tunica dreaptă, întru semn de căsă-

tâmplele capului,
0

E.

Dunăreanu,

op. cit., p. 268-269.
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torie norocoasă. Aseminea cunună până astăzi se pune şi mireselor Române, şi
in multe părţi fetele nu se mărită cu vestmintele cele de rând, ci au neşte îmbrăcăminte anume de nuntă gătite, care apoi după nuntă nu le mai poartă.
Faţa Miresii se acoperea cu o pânză ce însemna sfială, şi nevinovăţia fecioriei. Aseminea pânză întrebuinţează şi miresele Române, - cu carea aşa se
învăluiesc, acoperind tot capul, cât numai ochii lor se pot vedea. După aceea
se încingea fecioara cu brâu de lână, care trebuia să-l dezlege bărbatul în patul nunţii, adică în ti\mpul culcării dintăi, intru semn, că însoţiţii tineri să fie
norocoşi in naşterea pruncilor, sau se putea înţelege şi dezlegarea nevinovatei feciorii carea acum cu măritarea. fireşte trebuia să o piardă. Această încingere şi
descingere ce în;datinează şi până astăzi la Homâni, tocma în acel mod, ca şi
oarecândva la strămoşii Romani, precum preacunoscut este.
în acest chip înfrumuseţată şi gătită fiind Mireasa o răpea unul dintre nuntaşii din braţele mamăsa, sau a altei rudenii, şi se ducea la casa Mirelui de trei
prunci, dintră carii unul mergea înainte cu o făclie de brad aprinsă; iar ceilalţi
doi o ţinea de mâini, petrecând pre mireasă fete cu furcă, cu fus şi resuc în
mâini, în semnul toarcerii şi a lucrării de vestminte. Că femeile Romanilor nu
era îndatorate spre alt lucru, ci numai spre lucrarea lânei şi a vestrnântelor celor
lipsă in casă. Răpirea miresii la Românii de astăzi se face intr'acest mod:
fiind mireasa înfrumuseţată, şi cu toate, toatele de nuntă gătită, se închide într-o
cămară, încă mai cu o muiere; ajungând nuntaşii la casa de nuntă, se duce Deverul adică Ducătoriul miresii cătră uşa acei cămări, şi făcând nişte tocmele cu
închisele femei, mai pre urmă în formă de tărie împinge uşa, şi apoi apucând pe
tânăra de mână se face că o smulge din braţele celeilalte femei. Ba încă
adeseori răpesc feciorii fetele şi cu deatăria nevrând părinţii a le da voie bună
după ei. Aceasta are rădăcina sa în răpirea Sabinelor. despre care s-a cuvântat
în Calendariul din A. 184G. -- Mireasa astfel răpită o ~uce Deverul de mânfi sau
de mâneştergură la casa bărbatului ei. - Datina lucrării de lână, şi de alte vestminte căseşti, cu totul s-au păstrat prin Românele noastre până astăzi; căci precum de obşte cunoscut este, şi toţi scriitorii străini mărturisesc, Românele sunt
mai sârguitoare şi mai isteţe în lucrarea vestmântelor celor spre îmbrăcarea a
toatei familii trebuincioa~e. decât orice fămei de alt neam. Ba încă nu numai
la v~stminte, ci şi la câmp lucrează mai aseminea cu bărbaţii.
La Homani purta un prunc cele de trebuinţă miresii într.-un vas. Acum duce
un nuntaş lucrurile miresii în desagi pe umăr, sau şi intr-o ladă.
După aceea frăţiile, vecinii si amicii (prietenii) petrecea în număr mare
nunta, aducând fieştecarele câte ceva dar miresii. Uşile şi omşorii casei bărba
tului era înfrumuseţate cu flori, frunze şi cu strane împistrite la ajungerea miresii acolo, cărăi totuşi nu-i era slobod să intre acolo de sine in ca:;ă~ până ce
nu o ridica alţii peste pragul casei. La Românii de astăzi aducerea de daruri la
nuntă, se face nu numai prin frăţii şi rudenii, ci şi prin străini. Iar primirea miresii la casa bărbatului se face într-acest chip: dinaintea casei se punea o masă
şi se aşterne un straiu pre dânsa, încă se presară şi flori; se pune pâine, sare şi
beutură deasupra, pe carea apoi suindt~-se tânăra, aruncă grăunţe de grâu în
patru părti ale lume adecă cătră răsărit, apus. miazănoapte şi miazăzi, prin care
aruncare aceia care ~rau să ajungă, ca: precum zboară şi se îndepărtează grăun
ţele fiind aruncate, aşa să zboare şi să se îndepărteze toate relele de căt:e căsă
toria sa. Incă şi aceia, ca precum grâul semănat foarte înmulţite fructun aduce,
asa să se înmultească si să sporească norocirea lor. - Aseminea şi întroducerea
nliresii în casă· se face prin tatăl mirelui, adecă: socru ridică pe noru sa în
braţe, şi aşa o trece preste prag: într-alte locuri iară trec miresele singure peste
pragul casei, ci păşesc de sus, ca nu cumva să se atingă de prag.
Fun·damentul datinei de a ridica mireasa preste prag de acolo ,se trăgea:
sau spre. aducerea aminte, cum că muierile Romanilor cele dintâie, nu de voie
bună ci răpite cu tărie fuseră aduse în casele Romanilor; sau pentru că vrea
să ar~te, că fără de voie in.tră acolo, va să şi piarză fecioria.
După ce intra mireasa în casă, i se dă cheile în mână, doară ca s~. fie d~
cuiată şi uşoară la naşterea de prunci, sau şi spre semn de a purta gnJa casei:
aşa este a vedea şi pre nevestele Române purtând chiie şi pungă, car~ le d_ă l?J°
naşul de la nuntă. După aceia i se da in mână apă şi foc, spre a arata, c!l dm
căldură şi umezeală răsăresc şi se nasc to~te. Apoi se stropea tânăra cu apa, sau
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ca să vină spălată şi curată la bărbat sau ca să împărtăşească focul şi umezeala
sa cu bărbatiul. La Român.ii de acum stropirea cu apă aşa se face: mai întâi
se stropeşte mireasa, clupă aicia apoi stând ea la pragul casei dinlăuntru, stropeşte pre toţi cei ce se află la nuntă cu acea apă, şi şterge cu un ştergariu anume
gătit. N,untaşii sunt îndatoraţi a se strecura preste prag, ca să-i poată sjtropi
mireasa.
La nuntele Romanilor era unii, care se zicea Patrini, sau Matrini mirelui:
pe aceştia Românii acum ii numesc fraţi de mire şi de mireasă.
După toate acestea, mirele da miresii şi tuturor oaspeţilor cina de nuntă,
precum dedea şi mireasa sau părinţii ei cu prilejul încredinţării o cină mirelui.
- într-aceia se gătea patul de nuntă în care se aşternea Toga (toga Pra vestmân'rul cel mai de frunte la Romani, şi era de lână, rătund, şi închis, fără mâneci,
care numai cu aruncarea acoperea trupul omului întreg.) (La Români se aşterne
straiul cel de la mireasa adus mai preurmă apropiindu-se tinera spre patul băr
batului., o muiere nuntaşe şi numai cu un bărbat cununată, o lua în braţe, şi o
punea în pat. Aseminea şi acum, culcă câte vreo muiere pre mireasa în pat, dar
adeseori şi naşu. - Aci precum s-au arătat mai sus, trebuia să deslege bărbatul
brâul miresii, şi aşa se împlinea cununia.
într-acest mqd se făcea muiere aceia ce era mainainte mireasă. Nuntaşilor
~i amicilor cei ce acum pleca cătră casă li se împărţea daruri de multe feluri.
lmpărţirea darurilor se mai ţine şi acum, în unele locuri mireasa le împarte îndată după cununie, iar într'altele se face a treia zi de nuntă. După trei zile iară
se prenoia ospătarea la casa bărbatului, şi atunci trimitea frăţiile şi cuscriile darurile (dârzele) miresii. Aseminea şi cuscriile se ţin la Români, la unii întocma
ca la Romani a treia zi, iar la alţii la o săptămână după cununie.
La trei zile apoi căpătând muierea libertatea (slobozenia) in casa bărbatului,
şi făcându,-se stăpână, da mulţămită zeilor, făcându-le serbare, şi aducându-le arderi spre închinăciune. Acum noii căsătoriţi în înteia duminecă după cununia lor
duc prescură, J!laos şi o lumină la biserică spre mulţemire şi închinăciunea adevăratului Dumnezeu.
Şi fi:indcă am prins a cuvânta despre unele obiceiuri observate la nunţile
Românilor, voiu mai însemna încă unul, care de şi nu se ţine preste toate locur>ile, totuşi în cele mai multe locuri se întrebuinţează. Mergând nuntaşii mirelui după mireasă poartă un steag, însemnând un lucru, care-l face un Craiu,
luându-şi soţie pe fiica altui Craiu; după aceia trimit hlainte trei soli, pre carii
numesc Colăcarii, ca să ispitească lucrul, şi întorcându-se cu graba înapoi, să
spuie craiului său adecă mirelui, cum stau trebile la crăişoara sa ce va să se mă
rite, adecă mireasa. În poarta miresii, carea e legată cu lanţ de fier învăluit cu
paie stau mulţi oameni de păzesc, închipuind osta~ii unei crăiese, care obiceiu
şi la Romanii cei vechi încă au fost. Solii, sau mai bine unul dintre ei, ajungând la poarta miresii prin deosebite cuvinte se sileşte a ispiti lucrul, aşijderea
dintre oamenii miresii unui ia vorba, şi mai multe răspunzându-l, până ce mai
pre urmă închinându-i cu plosca. şi bând ii da un colac cu care ducându-se toţi
trei Colăcarii, şi ajungând Ia carul mirelui H înconjoară de trei ori, dând veste,
cum că toate s-ar afla în bună rânduială. - Atât mirele cât şi mireasa au pe
partea sa câte un om cu carele vorbeşte, întreabă şi răspunde pe partea lor cele
de lipsă; aceasta pe unele locuri se numeşte Vornic, pe altele Martor.
Ajungând cele trei soli, adecă Colăcarii Mirelui la poarta cea legată a Miresei, unul dintre ei începe a cuvânta către norod intn-acest chip:
Ce salt şi ce veselie?
Ce lucru poate să fie
Că staţi aici adunaţi,
Dumneavoastră iubiţi fraţi?
Că noi mult loc am umblat,
Şi aşa încă n-am aflat.

Trei luni sunt de când venim
Ne uităm şi nu dormim;
Şi aşa lucruri tocmite,
Incă nu sunt ivite.
Afară fete jucând,

feciorii sărind şi strigând.
In căşi plâns şi desfătare,
Tocma ca la un harţ mare.
Unde unii învingând,
Saltă întru al său gând;
Dimpotrivă cei învinşi,
Stau de durere cuprinşi
Noi vedem poarta legată,
Nu ca mare ridicată;
Lângă dânsa multe gloate,
Stând strânse şi adunate.
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Poarta legată cu paie,
Gloata stă'n cap să ne saie.
Gândind să ne îngrozească,
Caii să ne prăpădească.
Legată cu lanţ de car,
Ca să umblăm în zadar,
Şi cu funie de fuier,
Doară v'au fost de noi dor.
Drept aceia vă rugăm,
Şi sfat sănătos vă dăm:
Să fiţi cu noi buni şi blânzi,

Că

nice suntem flămânzi,
Nici ne temem de voi,
Măcar suntem trei sau doi,
Şi voi gloată minunată,
Cu feliu de gătiri armată;
Că a noastră ceată încă,
Vină înapoi adâncă.
lnsă nu cu vr'un gând rău,
Să ferească Dumnezeu;
Ci sfârşitul ei bun este
Cum doar aţi prins de veste.

Aici răspunde ş1 mş1ra multe Vornicul
cariul Mirelui iarăşi începe:
II.

Cinstite Vornic de casă!
Spuseşi multe, nu ne pasă;
Dumnezeu să te trăiască,
Şi graiul tot să-ţi sporească,
Nu ne lua cu cuvântul,
Ca ~i volbura şi vântul,
Că să sti cum €ă nimică
De câte spui nu ni frică,
Că suntem întregi ca mărul,
Şi grăim tot adevărul.
Tânărul nost' Crăişor,
Plin de pară şi de dor,
S-au sculat de dimineaţă,
Şi spălându-se la faţă,
D'o săptămână, de o lună,
Şi dintr-această zi bună,
Au luat un bucin mare,
S-au suflat în trei părţi tare
Au adunat oaste multă,
Ca de el bine ascultă
Patruzeci de călăraşi,
Cu cai ce se sparg de graşi,
Pedestraşi cincizeci şi nouă,
Oaste înfocată noă.
Vine oastea înapoi,
înşiraţi doi câte doi,
Ca întrecându-ne lin,
Să fie suta deplin.
Mai mulţi cu vr'o doi sau trei
Precum şi Dumniata şti,
Noi prin codrii am vânt,
Prin codrii lor am întrat,
Şi câmpurile frumoase,
Dumbrăvile răcoroase,

Când fu la mijloc de loc,
Stătu oastea toată'n loc.
Găsim o urmă de fiară,
O zână plină de pară.
Craiul ţinu iute sfat,
Pre ai săi i-au adunat.
Sfetnicii au sfătuit,
Filosofii au găcit,
Că n-ar fi urmă de fiară
Nici de sălbatecă cară,

adecă

Martorul Miresii,

şi

Ci de a sa dăruită
De sus soţie iubită.
Aşa Craiul lăsa toate,
Adună a sa gloate.
Se făcu cu calul roată,
Şi pre noi din oastea toată,
Fiind cu cai mai fugari
Şi din gură mai schitaci,
Ne-au trimis mai înainte,
Să călătorim fierbinte.
Şi ispitind cu tărie,
Să-i dăm stire de trăsvie.
Noi am venit ca pre vânt,
Pre semnele pre pământ,
Pre a ceriului lumină
Pre raza cea de stea plină,
Si pre urma cea de fiară,
ln toate laturi prin ţară.
Până'ntr'acest cap de sat
Unde e un pod stricat;
S'au rupt o blană cu mine,
Ş'am căzut fără ruşine,
Căzu şi aşea soţie
Cu aseminea tărie
Până când noi ne-am sculat

Urma ni s'au astupat
Eşi o babă zbârcită,
Spre a nost' folos ivită,
Ne spuse să nu ne pasă
Să mergem din casă'n casă
Până la acesta loc,
Unde stă al nost' noroc.
Aici vedem multe fete,
Tiţiind pe supt părete,
Multă gloată adunată,

Spre ceva mare gătată,
Urma aici am adus,
Cum mainainte am spus,
Steoa inc' aici ne lasă,
Să ne faceţi loc în casă,
In curte să ne primiţi,
Sau suta să ne pliniţi.
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III.

Aici iarăşi răspunde Vornicul Miresii cele de lipsă despre partea
Vornicul Mirelui iarăşi porneşte:
Văzu Craiul şi o floare,
Cinstite Vornic de loc!
lntru a sa preumblare;
Dwnnezeu să-ţi dea noroc!
Ce ne ieai aşa de gTabă?
Vrea la dânsul a se duce,
ln grădină'ş s-o apuce,
Şti că graba strică treaba?
Cu vreme să inflorească,
Gândeşti că ni speria?
Şi mulţi ani să vieţuiască.
Iar ne vom apropia,
Noi aşa ne dăm solia,
Ţ-om spune adevărat:
Că noi suntem soli crăieşti,
Ca să ne iasă sâmbria.
Vorba să nu ne clăteşti,
Mergeţi în fundul de casă,
Şi a nostru crăişor
Că în' cornul cel de masă,
Cu a vântului dor,
Este un colac frumos,
Făcut spre al nost' folos,
Pe acest loc oare când
Cu ai săi câţiva umblând
Impănat, împodobit,
Au zăpsit a fi o ciută
Cu de toate dăruit,
Cuvântătoare nu mută,
Stă şi o ploscă de vin,
Cu cisme roşi'ncălţată,
Mânăştergură de in,
Cu ţundră neagră îmbrăcată,
Ci fie şi de bumbac,
Moţată la cap şi mare,
Că şi acestea ne plac,
Bălţată sub barbă tare,
Ca buzele să ne ştergem
tn curte să ne lăsaţi,
Sau ciuta să ni-o daţi.
Şi'ncălziţi de vin să mergem.

sa,

şi

IV.
Aici îi

dă

şi

colacul

Căsile să încălziţi,
C~uri de ovăz gătiţi,
Blidele să le wmpleţi,
Să nu vă aflăm sumeţi,

plosca de beau, apoi

iarăşi

începe cu glas mare:

Că Crăişorul
Şi-i va cădea

nost' vine,
cu tot bine.
(va urma)

2. DESPRE NUNŢILE ROMANILOR
iNCREDINŢ AREA

Ori cine vrea să se însoare, trebuia să peţească fata de la acel subt a căruia
sta ea, pre care apoi acest o făgăduia peţitoriului, dacă i se vede a
ii îndemânat. Această peţire şi urmată de învoirea feciorei făgăduită se numea
SPONSALIA, adică încredinţare sau Logodnă. In timpul peţirei se zicea junele
NADAJDUITUL. iară feciora
NADAJDUITA, sau cum se zice iSCRISUL ŞI
SCRISA. încredinţarea se împlinea adese ori numai prin învoirea tinerilor, cari
voiau să se însoţească, dar adesea ori se făcea şi cu contract, întăr1ndu-se acel
contract cu sigilele martorilor de faţă. Dup'ace&a da junele miresei tnelul cel de
nuntă in semn de legătuinţă şi amanet. Aici trebuie a şti, cum că Romanele
n'au purtat mai multe decât două inele pe degete, nici altele, decât cele de la
bărbaţii săi la cununie căpătate.
Tiimpul însurăciunei n'au fost mărginit, nici au fost hotărâţi anii de a SP
cununa, putea doar să se facă încredinţare şi intre cele mai cruduţe persoane.
După legea împărătească numai acea încredinţare avea loc şi putere, după carea numa peste doi ani şi cununia, acjlasta pentru aceea s'au făcut, fiin,dcă dacă
nu putea să urmeze şi cununia, se făcea prin încredinţare amăgire asupra legilor, căci singura încredinţare da părţilor încredinţate dreptul împrumutat de
moştenire. Deci dacă puteau cât de crude persoane să se încredinţeze, însă până
în ora cununiei nu motenea unul altuia.
stăpânire
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Romanii numai cu Romane puteau să se însoare, iară nu cu feciore de
alfe neamuri. Subt numele de Romani se înţelegeau toţi acei Jocuitori din împărăţia Romanilor, carii dăruiţi fiind cu dreptul cetăţenesc, căpătase prin araşi
ce lege şi dreptul de a pute lua fetişoare romane; şi iarăşi din contră de a-şi
pute mărUa fetele sale Romani, ('NOTA: Dat~na de a lua Romani numai Romane şi nu de alt neam şi până astăzi mai întregă se ţine la . ,noi ·strănepoţii
Romanilor', căci din experienţă ştim cumcă arar se află adevărat român (Să ia
muiere de alt neam, tocma ~i din naţiunile cele cu sine de o lege, ba însă nici în
alte sate bucuros caut sieţi muiere, zicând: săi şti viţa şi seminţa ...
După împlinita încredinţare, urma hotărâria zilei de nuntă sau ospăţ. Aceasta
nu se pute hotără după cum ar fi vrut cineva, ci în alegerea zilei de ospăţ, mare
grije şi luore aminte au avută, adecă: în ce timp? în ce lună? în ce zi să pice
nunta? Pentru că unele zile nu erau slobode pentru nunţi; spre exemplu: zilele
lunii lUi Marte se socoteau nenorocite pentru facerea nunţilor, şi că iin luna
aceasta se mărită cele rele.

Ceremoniile

nunţilor

Nici o nuntă nu se începea mai nainte pănă nu cercetau tinerii da ulele,
unde preziceceile şi săvârşau sfinţirile (jertfele), care le face mai cu seamă în
cinstea zilei IUNO PATRONEI nuntilor. Când se făceau sfintirile aruncau tiinerjj fierea din junghiata vită pe altarul arderei ~pre însemnare: cumcă toată
amorea (iubirea) străină amară să le fie ca fierea. Când se peptena mireasa.,
i se despărţia părul, adică îi făceau cărare cu o suliţă de fer, carea însemna, că
va naşte feciori viteji şi puternici de a purta suliţa, cea armă zinei IUNO închinată, sau mai pe urmă spre aducerea aminte de răpirea muierilor sabiniene,
care cu tăria fuseră prin armaţii cu suliţi, romani, smulse din braţele sabinilor.
Incă se punea cunună de flori mirositoare peste tâmplelee capului miresei '(NOTA: astăzi aşişderea se face şi la noi). După aceea se îmbrăca cu tunica dreaptă.
Asemine tunică mai întâiu au ţesut Caia Cecilia, şi fiindcă Cecilia au fost cea
mai norocoasă în măritarea sa, precum aceea în semn de norocoasă căsătorie (Datină care este la români în multe părţi a nu se mărita fetele cu veşmintele de
rând, ci nu neşte îmbrăcăminte anume de nuntăgătite, care apoi după nuntă nu
se portă). Faţa miresei se acoperia cu o pânză, ce se chiema FLAMEUM, pentru
că Flarnenica au întrebuinţat mai în/tâiu aşa fel de acoperemânt, şi însemna
sfiala şi nevinovăţia fecioriei, fiindcă Flaimenica au fost cea mai sfioasă şi cu
totul nevinovată în toată viaţa sa. (Asemine pânză întrebuinţează şi miresele
româneşti cu numele: tulbent, probodăl, cu care aşa se învelesc, acoperind tot
capul, cât numai ochii lor se pot vede,).
După aceea se încingea feciora cu brâu de lână, care trebuia să-i dezlege
bărbatul în patul nunuţii, adică în timpul culcării dintâiu. Brâul acesta era aşa
de înodat, şi cu aşa măiestrie încins, cât nu prea lesne putea mirele să-l dezlege
şi să-l descâlcească. înodarea brăcilor se făcea ca aşa de norocoşi să fie însO\ţiţii tineri în naşterea pruncilor, ca şi cine au fost Ercule, despre care se zice
că au avut şaptezeci de prunci. Prin dezlegarea acestui brâu încă se înţelege şi
dezlegarea nevinovăţiei fecoriei carea acum cu măritarea, fireşte trebuia să o
piardă. „Cea de nouă măritată, scrie un scriitor roman, se încingea cu un brâu
de lână, care! deslega „bărbatul în patul nunţii, şi cea făcut din lână, de oi,
pentru ca precum lâna în ghemuri adunată, se legă şi se uneşte,, aşa să fie şi
bărbatul său încins şi legat de
dânsa". (Asemine încingere şi descingere se îndătinează şi până astăzi la românii, tocma în acel mod, ca şi oarecând la stră
moşii romani.
în acest chip înfrumuseţată şi gătită mireasa, o rap1a unul dintre nuntasi
din braţele mamăsa, sau a vre unei nemorenii. '(Răpirea miresei se află la românii de astăzi într.acest mod, fiind miresa înfrumuseţată şi cu tote ţolele de
nuntă gătită, se închide într-o cămară încă mai cu o muiere; ajungând nuntaşii
la casa de nuntă, se duce deverul (ducătoriul miresei) către uşa aceii cameri
şi făcând neşte tocmeli cu închisele femei, mai pe urmă în formă de tărie împinge uşa, şi apoi apucând pe tinera de mână, se face că o smulge din braţele
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ceialalte femei,) Aceasta se făcea pentru ruşinea feciorească, adecă să nu cumva
să se socotească feciora, că po1!teşte cu totă voia a se mărita, ci să se. vadă că
alţii o trag cu tărie; (dar şi spre însemnare, cumcă aşa au fost răpite şi femeile
sabinene, cele mai dintâi muieri ale romanilor.)
Acum pleca nunta către casa mirelui, pre mireasa o ducea de sub mâini
trei prunci, PARANIMFI numiţi, carii erau verişori despre partea părinţilor,
dintre carii unul mergea înainte cu o făclie de brad aprinsă, iară ceialalţi o
duceau de subt mâini. '(Astăzi duce devreme pre mireasă de mâini, sau o povă
ţuieşte mergând înaintea ei la casa bărbatului.) Pe lângă aceia petreceau pre
mireasă fete cu furcă, fus şi resuc în mâini în semne toarcerii şi lucrării de
veşminte; că femeile romane nu erau îndatorate spre alt lucru ci numai spre
lucrarea lânei şi a veşmintelor celor de lipsă în casă. '(Datina lucrării de lână
şi de alte veşminte căseşti, cu totul s-au păstrat prin românile noastre până astăzi; căci precum mărtur.isesc şi scriitorii străini, românile mai sârguttoare şi
mai isteţe sunt în lucrarea veşmintelor celor spre înbrăcarea a totei familiei
trebuinciosă, decât oriice femei de alt neam. Ba încă nu numai veşminte ci şi
la câmp lucrează mai asemine cu bărbaţii.) Cumcă nu numai poporenele, ci şi
Principesele şi tote femeile ori de ce nemi nalt născute au fost dedate şi îndatorate spre lucrarea lânei şi altor veşminte, se adevereşte prin mai mulţi scriitori romani de pe acele timpuri. Aşijderea esemplu lmpăratului August, despre
carele se scrie, că el n'au purtat alte veşminte decât cele de muierea, sora, fiica
şi nepoatele sale făcute. Plutarh scriitoru vestit roman mărturiseşte cumcă mireasa trebuia să aducă cu sine la casa bărbatului, furcă şi fus. Un prunc purta
cele de trebuinţă întrun vas ce chema lunicia. (Acum duce un nuntaş lucrurile miresei în desagi dea umerul, dar şi într-un sicriu sau ladă.)
După aceea frăţiile, vecinii şi amicii în număr mare petreceau nunta, aducând câte ceva miresei. 9 (Aducerea de daruri la nuntă se face si la românii de
astăzi, nu numai prin frăţii, ci şi prin străini.)
·
Uşile şi omuşorii caselor erau înfrumuseţate cu florii, frunze şi cu strane
impistrate, la care ajungând mireasa şi întrebată fiind, cine este, răspund.ea:
Unde tu Caiu, eu Caia: adecă unde tu Domn şi tatăl familiei, acolo eu Doamna
şi mama familiei. Şi de aceea se zice a fie ea Caia, fiindcă Caia Cecilia muierea
regeJui Tarcvinikl Priscu se zice a fi fost cea mai bună lucrătoare de '1ână l\>i
econoamă de casă (Astăzi se pune o masă aşezată dinaintea casei, şi se aşterne
un straiu pe dânsa, încă se presară flori, se pune pâne, beuură şi sare pe dân1sa, pe care apoi suindu-se tânăra aruncă grăunţe şi grâu în patru părţi ale lumii, adecă: către răsărit, apus, miază-noapte, miază-zi, prin care aruncare acel
VI'eu să ajungă ca, precum zboară şi se îndepărtează grăunţele aruncate fiind,
aşa să zboare şi să depărteze toate relele de către căsătoria sa. încă şi aceea,,
că precum grâul semănat foarte înmulţite frupturi aduc, aşa să se înmulţească
şi să sporească însoţirea lor).
Apropiindu-se acum miresa către pragul casei, acăţa nişte făşii frumoase de
lână pe uşă, şi ungea uşor cu untură de lup, seu şi de
porc, crezând că prin
ungerea acesta se depărtează fermecăturile şi se opresc relele de către, acea
casă. După împlinita ungere trebuia să intre miresa în casă, însă nu-i era slobod
să treacă şi alţii o ridicau peste pragul casei (aşijderea ridică socru pe nora
în braţe şi aşa o trece peste prag) intr'atlele iară trece sângure miresele peste
pragul casei, şi păşesc de sus, ca nu cumva să se atingă de prag). Fundamentul
datinei de a ridica miresa peste prag de acolo se trăgea, sau spre aducere aminte,
cum că muierile romanilor cele dintâiu nu de bună voie, ci răpite cu tărie fuseră
ţluse la casele romanilor, sau pentru că vre să arate, că fără de voie intră acolo.
unde va să piardă fecioria, sau ca nu cumva să calce pe prag şi prin aceasta
să mânie pre zeia Vesta căreia era pragul sfinţit.
Intrătoarei în casă mirese îi dai cheile în mână din acel te min, ca să f.ie
descuiată şi uşoară la naşterea de prunci, încă şi spre semn de a purta grija
casei. De aceia i se da în mână apă şi foc, spre a arăta că din căldură şi umazeală răsăresc şi se nasc tote. Apoi se stropea tinera cu apă sau ca să vină spă
lată şi curată la bărbat, sau ca să împărtăşească focul şi umezeala sa cu băr
batul (la românii de acum aşa se face stropirea cu apă: mai întâiu se stropeşte
miresa, după aceia apoi stând ea la pragul casei dinlăuntrul stropeşte pe toţi
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cei ce se află la nuntă cu acea apă. Nuntaşii toţi sunt îndatoraţi a se strecura
peste prag ca să-i poată stropi miresa.
După toate cele până aci arătate se da cina de nuntă Miresei şi tuturor celor de la ospăţ, precum dădeau părinţii miresei la încredinţare. La cina de nuntă
se întrebuinţa şi fluierători\ adecă muzicanţi. Iară oaspeţii şi nuntaşii săltau şi
s'llrigau pe Talasiu. Această urare de acolo s-au îndatinat, fiindcă tn răpi.rea
Sabinelor cea mai frumoasă şi de foarte bun neam fecioară sau venit lui Talasiu
ceea ce au şi avut cea mai fericită viaţă cu această muiere.
Cu mult după aceea aruncau tinerii cei însoţiţi nuci la prunci, spre insemnare cum că aşa lapădă şi toate jucărele copilăreşti. Pruncii nuntaşi cânta
nişte cântece dezmierdate şi necuvincioase prin care credeau că depărteze fenmecătur ile de către însoţiţi tineri, care adeseori sunt stricătoare bărbatului. Intrfaceia se gătea patul de nuntă (întocma se găteşte patul de nuntă şi la români). în patul acesta se aşterne toga (acum se aşterne straiul cel de la miiresă
adus) mai pe urmă apripiindu-se tinera de patul bărbatului o lua u muiere nuntaşă şi numai cu un bărbat cununată, în br•ţe şi o culca în pat (aşijderea acum
culcă către vreo muiere pre mireasă în pat). Aci precum s-au arătat mai sus,
trebuia să dezlege bărbatul brâul miresei, şi aşa se împlinea cununia.
Şi aşa într'acest mod se făcea muiere aceea ce era mai înainte miresă. Nuntaşilor şi amicilor cei de acum plecau către casă, li se împărţeau daruri de multe
feluri (împărţirea carurilor încă se ţine şi acum, şi se face a treia zi de nuntă).
După trei zile iară se preroia ospătarea la casa bărbatului, şi atunci trimiteau
frăţiile şi cuscriile darurile miresei. La trei zile apoi căpătând miresa libertatea
în casa bărbatului, şi făcându-se stăpână de mulţămire zeilor, făcându-le serbare
şi aducându-le arderi spre închinăciune.

ROMANIAN FOLK TUADl'I'IONS MIRRORED
IN OLD TRANSYL\I ANIAN CALENDARS

(Summary)
The calendars represent an extremely interesting category among the periodicals, for a· long time being these publications which have, the „environml'nt-reader" connection by furnishing news, noveities, curiosities, practicai
ad vice.
"The Calendar for the Ood's year... devised for the grades and climate
of the Principate of Transylvania and other neighbourcing countriesw published:
for the first time, in Sibiu, in 1793 had a lung existanee being in the readers'
interest for 119 years (1792-1911, bringing „a little contribulion" to an increase
of reading among the Romanians, to a lLseful passing of time by learning necessary things for their activity" - as it is stated in the jubelee number 100.
The folk traditions hold an important part among the information given by
the calendar, these traditions being presented in an interesting parallel between
„the ancient Romans and the present-day Romaniansw (the 19th century), underr
lying permanently the close connection between the two cultures. We quote the
following titles: „On certaln traditions seen at the Romans' marriage also used
by the Homanians especially in Transy1vania; „On the Romans marriage ceremonie~", titles which represent the subject of our present communication.
We rernark the deep feeling of respect for the Roman origin of the Romanian people, innitiated by „Şcoala Ardeleană", feeling which defines the whole
19th century Romanian society.
Long before the apparence of the two works of reference in ethnologie „The
Romanian weedding ceremony" writen by Elena Sevastos in 1889 and Simion
Florea Marian in 1890, these Calendars prove the great interest in collectind
and preserving folk traditions. Even now the old calendars remain interesting
sources of documentation for the ethnologists.
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Analiza a:asamblului de atitudini şi mentalităţi din sfera satului trarosturile fiinţei umane, dar şi specifiO astfel de analiză necesită examinarea faptului etnologic la nivelul semnificaţiilor sale, pornită de la o
hermeneutică a simbolului folcloric şi orientată spre surprinderea mecanismelor de funcţionare a gândirii tradiţionale. O abordare fenomenologică presupune anumite categorii de relaţii:

diţional dezvăluie adâncurile şi
citatea trăirilor ţăranului român.

hierofanie
cratofanie

simbol
gândire

mit
magică

ritual.

Intrucât ne referim însă la „cultura folclorică" se impune prezenţa
în acest sistem de relaţii a unui element suplimentar menit să surprindă perspectiva socializantă a faptului etnologic: obiceiul. Orice paradigmă a culturii populare este fundamentată pe obicei, întrucât toate
momentele de criză ale ontologiei tradiţionale îşi găsesc remediul în
repetabilitatea obiceiului. Pornind de la o a~emenea motivaţie am considerat oportună abordarea fenomenologică a unui obicei inclus de specialişti în categoria „riturilor de trecere", şi anume ceremonialul nupţial,
aşa cum este performat în satul tradiţional. Fără să unnăm o metodologie pur descriptivă (insuficientă pentru o analiză de tip hermeneutic)
am axat demersul nostru asupra acelor secvenţe rituale care apar în
structura obiceiului şi în satele din Sălaj (zona etnografică Meseş).
Referindu-se la istoricul cercetărilor ceremonialului nupţial I. -Evseev arăta că „după apariţia în 1908 a celebrei cărţi a lui A. van Gennep aproape toţi etnologii români şi europeni au interpretat nunta din
perspectiva riturilor de trecere, evidenţiind cele trei momente principale reflectate în practicile şi obiceiurile cermoniale: preliminarii (practicile vizând ruperea cu vechea etapă); liminarii (riturile trecerii propriu-zise); postliminarii (obiceiurile menite să asigure încadrarea în noua
stare)" 1 • Este necesară precizarea sferei semantice a noţiunilor cu care
operăm în această analiză; problema care se pune vizează posibilitatea
de a încadra nunta numai în una din categoriile specifice vieţii spirituale: ritual, ceremonial. Edificarea într-o asemenea chestiune trimite
implicit la modul de definire a noţiunilor respective din perspectivă
etnologică.

Una din străsăturile specifice semanticii ritualului este aceea că la
baza sa „stă o temă mitică sau religioasă exprimată printF-un scenariu [... ] h;itr-o incintă sacră, în condiţii speciale de desfăşurare" 2 • Ca
atare, putem accepta nunta ca ritual numai în măsura în care acceptăm
conţinutul oraţiilor ca reminescenţe ale unui „mit nupţial".
1
2

I. Evseev, Simboluri folclorice, Timişoara, 1987, p. 185.
R. Vulcănescu, Dicţionar ele etnologie, Bucureşti, 1979, p. 240.

38 - Acta Mvsei Porol!ssensis, voi. XX, 1996
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Examinând raportui ritual-ceromonial, în acelaşi context al nunţii
P. Crăciun sublinia faptul că „ritualul şi ceremonialul nu
sunt inseparabile dar nici nu se pot identifica" 3 . Mai mult, autoarea opinează că „din punct de vedere istoric ritualul precede ceremonialul"~
stabilind astfel sensul determinării celor două elemente. ln cazul concret al nunţii se pare că ne confruntăm cu un raport invers; într-o
primă etapă obiceiul are un caracter pur ceremonial fără valenţe sacre.
Astfel, potrivit surselor istorice, în lumea romană căsătoria era oficiată
de capul familiei într-un cadru restrâns 5 ; abia după adoptarea creştinis
mului ca religie oficială nunta dobândeşte un caracter sacru (prin prezenţa preotului ca oficiant şi prin paradigma tainei creştine) 6 .
Procesul de desacralizare ce caracterizează viaţa religioasă tradiţio
nală a determinat diverse mutaţii funcţionale, fapt ce a dat o altă configuraţie ceremonialului nupţial. Astfel, în ansamblul lor, obiceiurile
„şi-au pierdut tot mai mult valenţele rituale le-au accentuat pe cele
ceremoniale şi în ultimă instanţă pe cele artistice" 7 • Consecinţele acestui proces de desacralizare sunt evidente şi în cadrul ceremonialului nupţial, care, trecând de pe planul cu dominantă rituală, a devenit în prezent un obicei inclus în categoria spectacolelor rituale 8 . Tocmai acest
atribut de „spectacol" al nunţii interesează demersul nostru întrucât
se referă la aspectul „sărbătoresc" al momentului trăit de întreaga comunitate. Într-o aprofundată analiză a sărbătorii P. Drogeanu considera „sărbătorescul axul religiilor populare" şi „ceva absolut distinct
de restul experienţelor" 9 • Reliefând acelaşi caracter festiv şi colectiv al
obiceiului G. Vlăduţiu arăta că „nunta ţărănească a fost şi rămâne o
adevărată sărbătoare, în numeroase cazuri nu numai pentru un grup
familial restrâns ci şi pentru întreaga colectivitate sătească" 10 .
Ceea ce frapează de la început în analiza ceremonialului nupţial este
neobişnuita sa unitate, identitatea de structură în zone etnografice diferite,
fapt ce trimite la presupunerea existenţei unui model al nunţii. Acest model
este axat pe câteva planuri care funcţionează la nivele diferite: verbal, obiectual şi gestual. Fiecare din acest nivel implică aceeaşi dominantă: performarea trecerii. Toate momentele din componenţa ceremonialului precum şi simbolurile care apar operează la acelaşi nivel
semantic.
Unul din momentele cu un pronunţat caracter ritual este cel al
încredinţării 11 ; această secvenţă ce urma încheierii târgului între cele
două părţi (familia mirelui şi familia miresei) este etapa ce inserează
elementul sacru prin modul- de desfăşurare, întrucât se încheia în prezenţa preotului. Încredinţarea marchează o semioficializare a legăturii
tradiţionale,

P. Crăciun, în Bilwrea, V I, 1978, p. 254.
Ibidem.
:. O. Drîmba, Istoria culturii şi civilizaiţei, Bucureşti, 1984, I, p. 589.
u idem, op. cit., II, Bucureşti, 1987, p. 180.
7
P. Crăciun, in Biharea, VI, 1978, p. 254.
8 P. Drogeanu, Practica fericirii, Bucureşti, 1985, p. 45.
0 Ibidem.
10 G. Vlăduţiu, Etnografia românească, Bucureşti, 1973, p. 398.
11 Informator Iepure Maria, 68 ani, Meseşenii de Sus, jud. Sălaj (chestionar
;realizat de I. A. Goia).
J

~
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celor doi; importantă este, în acest punct, reacţia colectivităţii deoarece
urma un interval de trei săptămâni în care preotul anunţa la biserică
intenţia viitorilor miri 12 . Deşi acest fapt are la origine o motivaţie juridică (în 1784 un decret aulic cerea insistent respectarea celor trei strigări în biserică*) conservarea sa în structura ceremonialului denotă rezonanţa în conştiinţa comunităţii. Mai mult, se pare că este vorba despre
aşteptarea unui acord tacit din partea colectivităţii, întrucât urma un
moment de criză, iar responsabilitatea pentru depăşirea acestui moment
era asumată în mod solidar.
In acelaşi sens I. Puşcariu, prezentând obiceiurile brănene de la începutul veacului consemna ca secvenţă a logodnei slujba: de legare, când
tinerii îşi exprimau acordul prin formula „dacă Dumnezeu şi oamenii
vreau, vreau şi eu"13.
Desigur, etapa cea mai reprezentativă şi spectaculară este nunta
propriu-zisă; deosebit de complexă ca scenariu, având un caracter sinoretic şi polivalent nunta a fost ~onsiderată „cea mai însemnată dintre
manifestările noastre artistice populare" 14 • Modul de celebrare a evenimentului denotă intensificarea trăirilor specifică momentelor de criză.
In fapt, ceremonialul nupţial, în ansamblul său, vizează depăşirea situaţiei create de modificarea structurii sociale, tocmai prin dominanta sa
semantică: trecerea. celor doi tineri la un alt statut ontologic. Ca şi orice
sărbătoare nunta instaurează un relativ haos, dar finalitatea actelor rituale presupune reîntoarcerea la „armonie".
Un alt element care integrează ceremonialul nupţial în categoria
sărbătorilor este caracterul său ambivalent şi paradoxal. Astfel, deşi
prin fiecare etapă se urmăreşte „ratificarea trecerii " 15, nunta comportă
o serie de acte - piedici rituale - ce cuprind atitudini şi acţiuni menite să opună rezistenţă „pentru a încetini ritmul desfăşurării printr-o
acţiune continuă de control asupra fiecărei secvenţe a procesului ceremonial"16. Aceste piedici rituale marchează paradoxal o oprire a trecerii, dar ele vizează în fapt prelungirea trecerii. Motivaţia şi semnificaţia opririlor este dată de unicitatea evenimentului nupţial, de caracterul solemn şi irepetabil în viaţa individului.
1n structura nunţii (din Buciumi şi Meseşenii de Sus) piedicile rituale se constituie în câteva secvenţe distincte, fără a avea un pronunţat specific zonal. O astfel de secvenţă este cea a „legării ul!ţelor cu
funii ce trebuiau tăiate de nuntaşi" 17 . Acest act este considerat de T.
Graur ca făcând parte din categoria „riturilor de împotrivire [ ... ] care
opresc realmente desfăşurarea procesului" 18 . Considerăm că semnificaţia
momentului respectiv este apropiată de ideea testării calităţilor mirelui,
12
13

Ibidem.
T. Graur, in AMET, VIII, 1976, p. 288.
H M. Pop, Obtceiuri tradiţionale româneşti, Bucur~ti, 1976, p. 37.
15 P. Crăciun, în Biharea, V, 1977, p. 205; Şt. Lemny, Sensibilitate şi istorie în secolul XVIII românesc, p. 84.
n T. Graur, în AMET, VIII, 1976, p. 286.
17 Informator Iepure Maria, 68 ani, Meseşenii de Sus (chestdonar realizat de
I. A. Gaia).
18 T. Graur, în AMET, VIII, 1976, p. 284.
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deoarece opririle sunt adeseori introduse în structura ceremonialului
tocmai pentru a reliefa înzestrarea deosebită a mirilor. Interesant este
faptul că, în prezent, nu doar mirele este cel care „dezleagă" drumul,
ci este ajutat de feciorii din alaiul său. Desigur, este vorba de acel proces de deritualizare a ceremonialului, amintit anterior, care a determinat pierderea, în timp, a semnificaţiilor originare. Simbolismul dezlegării este unul mai complex, iar implicarea sa în ceremonialul nupţial
nu este întâmplătoare. In „Dicţionarul de simboluri" Chevalier identifica accepţiunea dominantă a dezlegării cu ideea „trecerii la o altă
stare" şi cu aceea a „soluţionării (eliberării) unui moment de criză" 19 .
Chiar dacă legarea drumului apare ca o „piedică" prin actul ritual pe
care îl presupune conduce la aceeaşi finalitate: performarea trecerii.
Mai mult, întrucât legarea se făcea îndeosebi la poduri semantica actului se accentuează, deoarece simbolismul podului este prin excelenţă
asociat „ideii de trecere, de ieşire dintr-o situaţie de criză " 20 . Este evident faptul că înlănţuirea actelor ce apar în această secvenţă creează un
adevărat complex de simboluri cu semnificaţie identică, conturând finalitatea obiceiului: integrarea tinerilor într-un nou cerc de relaţii.
ln acelaşi context al piedicilor rituale se înscrie şi secvenţa „ascunderii miresei" caracteristică diverselor zone etnografice. Deşi semnificaţia iniţială s-a bagatelizat, putem decripta simbolismul său prin raportare la ansamblul ceremonialului. Căutarea, actul ritual implicat de
această secvenţă, determină o apreciere deosebită a obiectului dorit.
Substituirea miresei prin obiecte sau persoane „poate fi etichetată în
rândul riturilor care aveau menirea de a testa mirele" 21 • Considerăm
însă că semnificaţia momentului este legată, mai degrabă, de ideea răs
cumpărării, element ce apare ca mediator în binomul trecere-nontrecere.
Aceasta întrucât substituirea miresei printr-o fată (aşa cum apare secvenţa în Meseşenii de Sus) era urmată, în mod necesar, de obligativitatea răscumpărării acesteia 2 2.
Una din cele mai interesante secvenţe rituale din structura ceremonialului nupţial este cea a „mersului pe calea-ntoarsă" 23 • Deşi nunta
a constituit obiectul a numeroase studii şi articole de specialitate există
totuşi puţine referiri la acest moment ce încheia practic întreg ceremonialul. In unul dintre cele trei volume dedicate obiceiurilor din ciclul
vieţii, S. FI. Marian, referindu-se la românii din M-ţii Apuseni, consemna faptul că „mirii [... ]în a şasea duminică de la cununie se duc împreună pe vedere la părinţii miresei şi aceasta se numeşte calea-preamare, căreia i se mai zice şi calea întoarsă" 2 4. De asemenea, „pe la
Reteag şi Rodna, pe Someş şi Târnave [ ... ] ·când merg a doua zi după
cununie, oamenii mirelui la casa mirelui [ ... ] zic că merg pe calea
19

p. 345.

J. Chevalier; A

Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Bucureşti, 1995, II,

Idem, op. dt„ III, p. 118 sq.
T. Graur, în AMET, VIII, 1976, p. 291.
22
Informator Moga Emilia, 76 ani, Meseşenii de Sus (chestionar realizat de
J. A. Goia).
23 Ibidem.
2 1 S. FI. Marian, Nunta la români, Bucureşti, 1995, p. 520.
2o
21
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calea

întoarsă" 25 •

In cele două sate menţionate (şi chiar în toată zona etnografică Meseş26) apare această secvenţă însă semantica momentului s-a degradat;
însăşi contextul său de desfăşurare s-a modificat. Astfel, în Meseşenii de
Sus se pornea pe calea-ntoarsă luni, atunci când „se mergea după zestrea fetei"27. In Buciumi această secvenţă avea loc în prima duminică de
după nuntă, când „se ieşea de la biserică şi se m~rgea la nănaşă (pă
ominie)" 28 •
Deşi este greu de reconstituit semantica acestui moment, îl putem
considera un corolar al ceremonialului nupţial întrucât marchează nu
doar sfârşitul ci chiar începutul unei noi stări, recunoaşterea de către
comunitate a noului statut social al familiei proaspăt constituite. Demn
de reţinut este faptul că această secvenţă rituală este singura care nu
performează trecerea în sensul ei propriu ci reclamă răsturnarea accepţiunii obişnuite. Intoarcerea tinerei neveste la părinţi poate fi înţeleasă
şi ca o ultimă încercare
rituală de a reveni la statutul anterior (de
fată) întrucât foclorul ciclului nupţial precum şi manifestările contradictorii ale miresei, care fac parte însă din scenariu, denotă un relativ fatalism în perceperea şi valorizarea (feminină) căsătoriei, sau, mai degrabă un pronunţat realism.
Mutaţiile funcţionale ce au intervenit în structura nunţii, dar şi
specificitatea zonală sunt vizibile în menţionarea, de către D. Pop şi
I. Cuceu, unei faze mai vechi a momentului ceremonial destinat facerii nevestii, când „mireasa era făcută nevastă abia luni, înainte de venirea socrilor mici pe (calea mare)". Cu siguranţă că accentuarea laturii de spectacol a nunţii a condus la estomparea sau chiar omiterea
<:1cestei secvenţe ce nu are un caracter festiv pronunţat, ţinând îndeosebi
de ritualismul obiceiului.
Se poate pune problema dacă şi în ce măsură nunta dobândeşte
atributele unei sărbători, întrucât doar caracterul său ceremonial şi
ritual (analizat anterior) nu îi conferă implicit acest statut. Un prim
;irgument ar fi prezenţa în conţinutul său a paradigmelor specifice săr
bătorii: râsul, strigătul, alaiul dansat şi cântat, toate acestea trimiţând
în final la una din caracteristicile fundamentlae ale festivului: excesul.
Un alt aspect esenţial vizează transformarea operată în cadrul ciclului
nupţial asupra celor două coordonate ontologice: spaţiu şi timp cotidian
în spaţiu şi timp festiv. Şi în cazul nunţii podoaba, decorul devin condiţii ale intrării în sărbătoare, transformând-o într-o adevărată „reprezentaţie populară"3o.

Desigur, caracterul complex al actelor
ceremonialul nupţial impune o anailză care

şi secvenţelor ce alcătuiesc
să reunească diversele per-

25

Ibidem.
I. A. Goia, Zona etnografică Meseş, Bucureşti. 1982, p. H9.
Informator Ciupe Anica, 87 ani, Buciumi, jud. Sălaj (chestionar realizat
de I. A. Goia).
28 ibidem.
2
~ D. Pop, I. Cuceu, în Marisia, \'II, 1977, p. 373.
oJ P. Drogeanu, op. cit., p. 45.
26

27
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spective de abordare ale obiceiului (religioasă, sociologică, etnografică,
folclorică, etc.) pentru a putea opera la nivelul mecanismelor gândirii
tradiţionale.

CORINA BEJINARIU

THE SEMANTICS OF TBE NUPTIAL CEREMONIAL
(SALAJ COUNTY)
(Summary)
The present issue proposes a semantics analize of the nuptial ceremonial
structured on the specific wedding ritual sequences characteristic for two different villages from Sălaj district (Buciumi and Meseşenii de Sus). We thought of
a prcliminary specification of the notions which appear in the tackled issue (ceremonial, ritual, custom) insisting on the socializing aspect of the custom.
On the whole, the nuptial ceremonial has a series of ritual sequences having
the same segnificance: passing, a mediator element in the wedding structure.
The wedding, like the other customs of the life cycle, is considered "a serge moment". This sequences known in the dedicated literature as "ritual obstacles"
remained the same for centuries in the villages we are talking about, being
constituted in ceremonial's structure elements.
Moments such as: committing, the linking of the bridges, the substitution
of the bride, walking on the return way carries on a semantics affected by the
desacralisation proces specific to the entire religious life. The desacralisation proces
makes difficult the Feading of the symbol of the custom affecting the original
significations.
We do mention that the present study pniposes working assamptions which
can be submisted to reasoned criticisms.
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REPERE ISTORICE INCULTURA POPULARA DIN ZONA
CHIOARULUI

Cultura populară înglobează, nu rareori, şi elemente ale realităţii
istorice din zona de creaţie. Corelate cu informaţia documentară, ele
pot întregi un fapt, un eveniment, un context social sau portretul moral al unui personaj.
Impresionantă prin dimensiuni, formă şi eficienţă, cetatea Chioar a
generat în cultura populară locală legende etiologice. Variantele acestora atribuie ctitorirea cetăţii unui mare nobil sau mare viteaz cu numele Racolţa. Acesta ar fi pus rămăşag că va lovi cu securea aruncată o căprioară ce zburda prin împrejurimi, şi că, în locul în car.e o
va doborî, va ridica, o cetate. Racolţa a câştigat rămăşagul şi a început
lucrările construcţiei silind ţăranii din jur la contribuţii grele, Jruină
toare1.
Legenda nu a surprins însă, începutul cetăţii - care se situează
în a doua jumătate a secolului al XIII-lea 2 , ci o reamenajare fundamentală, din perioada principilor Rak6czi, care au administrat Chioarul ca
un domeniu particular între 1631-1660 3 • Adăugirea unui corp nou de
cetate, pe un alt deal, l-a făcut pe cronicarul turc Evlia Celebi, care a
trecut pe aici în august 1661, să numească fortificaţia „cetatea-furcă" 4 •
Numele stăpânului a fost reţinut cu corespondentul românesc „Racolţa".
Severitatea principilor şi a căpitanului suprem Reotti Orban, executantul ordinelor lor în Chioar, a creionat prin contaminare informaţională,
personajul urât de popor, sever şi abuziv din legendă. Apucăturile că
pitanului răzbat dintr-o somaţie din anul 1650, prin care chiar principele Gheorghe Rak6czi al II-lea i-a atras atenţia să nu mai tulbure
proprietăţile familiei Beşe din Bizuşa, nu de mult trecută în ;rândul
armaliştilor5 . în lumina acestui document, pare verosimilă, în legendă,
acţiunea răzbunătoare a trei fraţi din satul privilegiat Coaş, lezaţi şi ei
în libertăţile pe care le dobândiseră 6 •
Legenda îi atribuie lui Racolţa (Racoţi) şi plăcerea de-a avea temniţa plină cu robi. Aceasta corespunde exact informaţiei istorice. Folosită şi ca închisoare, cetatea nu permitea evadarea. Aici au fost închişi adversarii Răkc:'lczeştilor David Zolyomi, care din 1632, a stat
E. Pop, în Transilvania, ltl78, nr. 15, p. 171-172.
V. Hossu, în ActaMP, IX, 1985, p. 279.
3 L. Makkai, I Hdk6czi Gyorgy birtokainak gazdasâgi iratai (1631-1648), Budapest, 1954.
' Călători străini despre ţările române, VI, Bucureşti, 1976, p. 558-559.
s J. Kemeny, Appendix diplomatarii, D 18, p, 220, la Bibl. Acad. Fil. ClujNapoca, Manuscrise.
H E. Pop, op. cit.
1

2
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calustrat 18 ani, şi Petru Bassa7 • Faima închisorii şi mulţimea robilor
are, deci, acoperire documentară.
ln spiritualitatea locuitorilor de pe malul drept al Someşului, până
la râul Lăpuş, ceremonialul „înfrăţirii", in care se regăsesc practici magice, jurământul de credinţă, oraţia de mijlocire a contractului fraţesc, oraţia de pahar (sau de închinare), doina, chiuitura, dansul, darurile reciproce, - pledează pentru o vechime ancestrală. Aşa cum a fost
reconstituit 9 , obiceiul e perfect motivat de viaţa pe care au1 dus-o locuitorii districtului feudal Chioar, a căror obligaţie de căpătâi a fost
participarea la sarcinile militare ale cetăţii.
lată principalele repere ale desfăşurării ceremonialului înfrăţirii şi
motivaţia lor istorică:
1. Includerea lui în ospăţul de nuntă;
2. Practicarea numai între persoane căsătorite; cei înfrăţiţi erau
bărbaţii, dar soţiile se însumau ceremonialului;
3. Partenerii trebuiau să aib<l aceeaşi vârstă sau una apropiată, să
fie prieteni vechi, de aceeaşi conduită morală şi condiţie socială;
4. Numărul fârtaţilor înfrăţiţi trebuia limitat la 10-12;
5. Fărtăţia se înnoia anua1 10 •
Investigând istoria domeniului cetăţii şi a raporturilor sociale de-a
lungul secolelor, vom observa următoarele:
- Responsabilitatea participării la sarcinile cetăţii revenea întotdeauna capului familiei, care avea drepturi ce decurgeau direct din
această obligaţie 11 • De aceea, momentul intrării în rândul oamenilor cu
familie era şi cel al 8sumării responsabilităţilor de luptători;
- Limitarea la 10-12 a fârtaţilor a fost consecinţa practicii organizării luptătorilor pe cete, cu un conducător în frunte. Avem dovada
acestui fapt din 1578, când un detaşament chiorean a participat la luptele de la Gdansk, sub steagul regelui Poloniei şi Transilvan~ei unite cu
aceasta (1575-1586) Ştefan Bathoryi. Intre luptători s-a aflat şi un
„decurion" (conducător a 10 luptători) 12 •
- Constituirea cetelor din bărbaţi de aceeaşi vârstă sau vârstă
apropiată, prieteni de demult, era o necesitate legată de exigenţele cerute formaţiunii militare: omogenitate, unitate de gândire în scopuri, spirit de echipă. Soţiile, care urmau să asigure hrana şi îmbrăcămintea, şi
să-şi asume, in lipsa soţilor, grijile gospodăriei, au fost integrate grupului pentru a constitui reazemul material şi moral al acţiunilor cetei.
- Condiţia socială dicta specializarea formaţiilor de luptă. Pe la
1651, armaliştii erau împărţiţi în cavalerişti şi pedestraşi, situaţie care

săi

G. Krauss, Crontca Transilvaniei, Bucureşti, 1965, p. 86--87; 320.
e Moartea contelui Racoţi din Chioar, in Chioarul, 1931, nr. 19, p. 2-3.
9 I. Chiş Şter şi P. Orha, in Graiul, etnografia şi jolcloNl zonei Chioar, Baia
Mere, 1983, p. 294-314.
1

1-0

Idem.

V. Hossu, in ActaMP, XI, 198i, p. 207-211'; idem, in ActaMP, VIII, 1984,
p. 257-264.
12 E. Veress, Fontes rerum Transylvanicarum, Ill, Budapest, 1918, p. 4-115.
11
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se transmitea urmaşilor; apoi, au apărut libertinii-puşcaşi. Iobagii au
suportat serviciile de intendenţă şi de geniu13 •
- Innoirea anuală a fărtăţiei avea ca scop consolidarea eolectivului constituit şi eliminarea neînţelegerilor. Grupul se desfăcea
după 7 ani de neînţelegeri, care făceau imposibilă înnoirea jurămân
tului de credinţă14. O asemenea unitate de monolit a grupului nu se
poate motiva decât prin severa morală a ostaşilor.
După anul 1718, când cetatea Chioar a fost dezafectată şi distrusă,
iar obligaţiile militare ale puşcaşilor şi armaliştilor abolite, practica
frăţiei a fost subordonată vieţii economice şi sociale a grupurilor de
familii.
Repere istorice documentare surprindem şi în baladele despre Pinten Viteazul. Materialul cules din Valea Chioarului, Buciumi, Buteasa
şi alte sate consemnează originea exactă a eroului din satul Măgoaja,
unde familia Pintea a fost înnobilată de principele Mihail Apaffi la 16
mai 1689 - printre ultimele din epoca de glorie a rezistenţei antihabsburgice. Ocuparea Transilvaniei de către austrieci şi punerea nobililor
de arme în situaţia de a-şi pierde libertăţile câştigate de la pr.incipii
vechi, justifică „haiducirea" lui Pintea Grigore, tânăr foarte înzestrat,
cu aptitudini militare, ajuns în situaţia de-a nu şi le mai putea afirma15 .
Documentele
primc:'iriei din Baia Mare îl numesc, în august 1703,
,,Holomezoi Pintya ur" (Domnul Pintea din Măgoaja). In acelaşi documente>, se arată că după tratative şi schimb de ostateci, conducerea
oraşului a acceptat să se supună principelui Francisc Rak6czi al cărui
ofiţer era Pintea şi să furnizeze curuţilor pâine, carne şi vin, aşa
1:'a în baladă, unde se mai vorbeşte şi de praf de puşcă, informaţie demnă
de luat în seamă. Trimiţând Pintea după alimentele promise, balada
~une că a avut loc o trădare, într-adevăr verificabilă documentar. Se
presupune chiar că ulimentele au fost otrăvite, ceea ce l-a făcut pe
Pintea să dea atacul asupra oraşului, în fruntea cetei. El a căzut de pe
cal împuşcat de Dezsi Istvan, fruntaş al oraşului, care a fost promovat,
în 1704, jude-primar. Procesul verbal de constatare a morţii eroului nu
<'onsemnează numele asasinului, iar principele Francisc Rak6czi a fost
cuprins de o mare bucurie la vestea dispariţiei merituosului său căpi
t;m. Acelaşi proces verbal lasă să se întrevadă că asasinatul a fost orgarnizat: „ ... i se varsă sângele în drum de ţară, pentru că şi el a vărscit
~n drum de ţară sângele multora"; „ ... iar corpul său, ca al unui tică
los, se îngroapă fără cinstire ... "1 6 .
L-au cinstit însă, tovarăşii lui de luptă, pentru că trei dintre cei
mai credincioşi i-au tăiat capul şi l-au pus în poarta cetăţii - ceea ce
13 D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-Zea, I, II, Bucureşti,
W87; Urbariul domeniului Chioar şi Cavnic din 1651, fotocopie, la Fii. Cluj-Napoca a Acad., Manuscrise, F 148.
14 I. Chiş Şter, P. Orha, op. cit.
15
V. Medan, Cantece epice, Cluj-Napoca, 1979, p. 221, 223, 225; T. Palaghiţă,
in Graiul, etnografia şi folclorul zonei Chioar, Baia Mare, 1983, p. 406-415. J.
Kemeny, Appendix diplomatarii, D 19, docum. 322, la Fii. Cluj-N",apoca a Bibl.
Acad., Manuscrise.
16 Idem; şi Monografta
municipiului Baia Mare, I, Baia Mare, 1972, p.
1!}2-195.
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corespunde în bună parte cu
au ocupat intrarea de sud a
însă, mai exactă când afirmă

adevărul istoric, deoarece curuţii români
oraşului. Balada din Buteasa,17 ni se parecă tovarăşii eroului i-au expUs părul,

Ca el (Pintea) să se pomenească
In cea Ţară Ungurească.
De români hie horit
Şi de unguri pomenit.
Este şi a1c1 un adevăr reţinut exact: acela
exponentul aspiraţiilor celor două popoare.

că

Pintea a fost

deopotrivă

VALER HOSSU

BISTORICAL G UIDE MARKS IN THE FOLKLORE OF CHIOAR RF.GION
(Summary)
The paper is a comparative study of some historical problems retained by
the folklore in the district of Chioar and of information offered by documents;
particularly on the aetiological legends about the medieval fortress, some old
military customs in the peasants life, the popular recollection of the death of a
local legendary hero - Pintea the Brave.

17

T.

Palaghiţă,

op.

cit., p. 406.
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ZILE DE SARBATOARE, ZILE ŢINUTE ŞI ZILE DE LUCRU IN
CALENDARUL POPULAR DE LA SFARŞITUL SECOLULUI AL
XIX-LEA
Condiţiile climaterice concrete ale spaţiului în care s-a derulat de
veacuri viaţa şi munca poporului român l-a făcut pe acesta ca pe baza
unor experimente şi cunoştinţe practice însuşite şi transmise de sute şi
sute de generaţii, să-şi elaboreze un calendar în cadrul căruia zilele, săp
'tărnânile şi lunile reprezentau elementele ce marcau atât trecerea individului prin această lume cât şi momentele optime pentru desfăşurarea
<ictivităţilor materiale şi spirituale din cursul unui an. Intuind echilibrul ecologic creatorii acestui calendar au marcat legătura dintre ritmurile naturii cu cele ale activităţilor umane prin zile de sărbătoare care
stabileau hotarele scurgerii timpului, prin zile ţinute care prefigurau
perioadele faste sau nefaste pentru desfăşuraea unor activităţi şi prin
zile de lucru care le asigurau existenţa materială cotidiană.
Vom încerca în cele ce urmează să prezentăm câteva aspecte legnte de cele trei categorii de zile din calendarul popular de la sfârşi
tul secolului al XIX-lea pornind de la unele surse arhivistice insuficient
valorificate până în prezent1 şi de la bibliografia existentă.
La sfârşitul secolului al XIX-lea pe teritoriul actual al României
NCIU recunoscute două calendare, cel iulian, calendarul oficial al României (Vechiul Regat) care Pra utilizat de biserica ortodoxă şi de credincioşii greco catolici şi calendarul gregorian, calendarul oficial al Imperiului Austro-Ungar, care a fost acceptat în 1582 de biserica catolică.
lntre acele două calendare erau diferenţe atât în ce priveşte numărului
zilelor de sărbătoare cât şi data la care se ţineau aceste sărbători deoarece calendarul iulian era în urmă cu 13 zile faţă de cel gregorian. Anul
bisericesc ortodox începea la 1 septembrie (zi care marca începutul
creerii lumii la evrei 3671 şi la bizantini 5509) în timp ce la c.atolici
;mul bisericesc începea la Advent, prima duminică din apropierea datei
ele 30 noiembrie~.
Zilele de sărbătoare din calendarul popular de la sfârşitul secolului
al XIX-lea sunt preponderent religioase, numărul şi data ţinerii lor
fiind stabilit de biserică în aşa fel încât să eşaloneze ritul creştin de-a
lungul unui an bisericesc. În cadrul sărbătorilor religioase erau cinstite
.un număr de persoane canonizate în trepte ierarhice: apostoli, sfinţi,

Pentru redactarea prezentului material am utilizat informaţiile cuprinse în
trimise dintr-un număr de 1230 localităţi la chestionarele „Programa
pentru adunarea datelor privitoare la limba română" (1884) a lui B. P. Haşdeu şi
„Cestionariu privind anticităţile ţerilor locuite de români (partea I-1893; partea
.a I I-a 1895 a lui N. Densuşianu.
2 Preot prof. dr. Ene Branişte, Liturgica generală, Bucureşti, 1993, p. 133,
1

răspunsurile
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evanghelişti,

proroci, etc., gradul sărbătorii fiind determinat de faptele
atribuite sfântului respectiv 3 .
!n ce priveşte numărul şi data la care se ţineau sărbătorile religioase cea mai veche informaţie este din 1627, Tocmelile bisericii ortodoxe care „au izvodit zilele cele mari de preste an carele nime să nu
cuteze a lucra nici sie nici în clacă" 4 • Erau stabilite un număr de 73
zile de sărbătoare repartizate pe luni după cum urmează: septembrie 6 zile (1, 7, 8, 14, 23, 26); octombrie - 6 zile (6, 9, 14, 18, 23, 26); noiembrie - 7 zile (1, 8, 13, 14, 16, 21, 30); decembrie - 7 zile (5, 6, 9,
13, 25, 26, 27); ianuarie - 6 zile (1, 6, 7, 25, 27, 30); februarie - 3 zile
(2, 3, 24); martie - zile (9, 25, 26) plus sâmbăta lui Lazăr; aprilie 2 zile
(23, 25); mai - 5 zile (1, 7, 8, 21, 25); iunie - 4 zile (18, 24, 29, 30);
iulie 7 zile (8, 15, 17, 20, 22, 25, 27) şi august - 6 zile (1, 2, 6, 15, 25,
29) la care se adăugau 12 Vinerii mari, a doua şi a treia zi de Paşti şi
de Rusalii. Dacă adunăm la cele 73 zile de sărbătoare 52 duminici rezultă că la începutul secolului al XVII-iea românii au avut
un număr
de cca 125 zile de sărbătoare 5 . Tinând seama de numărul zilelor de săr
bătoare repartizat pe luni plus 'cele patru duminici rezultă că lunar se
lucra, cu excepţia lunii aprilie (în anii în care nu cădeau Paştile în
această lună) în medie cam 20 de zile; adică cam atât cât se lucrează,
oficial, azi în România. În condiţiile în care în această perioadă nu se
introdusese încă în cultură plantele prăşitoare (porumbul şi cartoful) iar
obligaţiile ţărănimii aservite faţă de stăpânii feudali erau cât de cât
acceptabile, acest număr de zile lucrătoare erau, se pare, suficiente pentru realizarea în bune condiţiuni a tuturor muncilor agricole, din moment ce Biserica, ai cărei reprezentanţi, mai ales în Transilvania, nu
se deosebeau din punct de vedere economic prea mult de marea masă
a credincioşilor, a interzis să se lucreze şi în clacă.
În secolele al :XVII-iea şi al XVIII-iea se constată, mai întâi în
Transilvania şi apoi în Ţările Române o creştere spectaculoasă a cuanttunului obligaţiilor ţărănimii aservite faţă de stăpânii feudali, concomitent cu introducerea unor noi plante în cultura agricolă tradiţio
nală, care necesita un volum de muncă mai mare d~cât cerealeLe
păioase. în Transilvania majoritatea populaţiei fiind românească .î·şi
ţinea sărbătorile după calendarul iulian care era cu 10 zile în urma celui
gregorian, iar pe de altă parte în comunităţile mixte romanu ţineau
şi unele s.Wbători catolice sau impuneaiU consătenilor de altă religi.e
sărbătorile lor.
O primă reacţie la această situaţie o reprezintă hotărâre.a Dietei
reformate de la Alba Iulia din 1619 prin care se stabileau ca zile de
sărbătoare: duminicile, Paştile, Rl!Saliile şi Crăciunul, precizând că doar
în aceste zile cineva să nu poată fi obligat l,:i robotă şi că românii să
8 Sărbătorile

praznice
ţilor fără

priveghere,
A. Răduţiu, în
1985, p. 215.
s Ibidem.
4

după obieci!ul şi importanţa lor se pot împărţi în:
serbările sfiinţilor cu priveghere şi polileu, sărbătorile sfinsărbătorile mici, cf. Prof. Ene Branişte, op. cit., p. 144.
.
Civilizaţia medievald şi modernd românească, Cluj-Napoca,

religioase

împărăteşti;
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nu-şi impună ungurilor calendarul 6 lor religios. Hotărârile Dietei n-au
putut fi transpuse în practică, românii, ţinându-şi în continuare săr
bătorile lor. Actul Unirii cu Rr·ma din 7 octombrie 1098 cuprindea
expres clauza „cum pre noi şi rămăşiţele noastre din obkeaiul besearicii noastre, a răsărituLui, să nu ne clintească ci toate ţărămoniile,
sărbătorile, posturile, cum pân acum, aşa şi de acum nainte să fim a
le ţine după calendariu v,:>chi" 7 . Autorităţile habsburgice n-aveau de
gând să respecte A1ctul Unirii fapt ce reiese din Ceaslovul din 14 septembrie 1700 în care după ce se preciza că „sărbătorile să se ţâie care
sunt însemnat cu roşu şi au polileu şi evanghelii acele să se ţină, iar
cei care vor ţine într-u altu chip să se .bârşlugu.i.ască cu 12 florini" erau
treicute un număr de 45 de zile de sărbătoare pentru greco-catolid
repartizate pe luni astfel: septembrie - 7 zile; octombrie - 3 zile:
noiembrie - 6 zile; decembrie - 7 zile; ianuarie - 5 zile; februarie 3 zile; martie - 2 zile; aprilie 1 zi; mai - 3 zile; iunie - 2 zile;
iulie - 4 zile şi aug1:1st - 3 zile. Bi:serica greco-catolică a secularizat
un număr de 28 zile de sărbătoare ortodoxă, majoritatea din lunile:
martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august; luni în care lucrul la câmp
era în toi.
Dieta de la Sibiu din 1714 a sta:bnit ca iobagul să f,aică 4 .zJ.le de
lucru pe .săptămână cu br:iţele sau ou vitele după cum va hotărî stă
pânul8. Transpunerea în practicf-l a acestei hotărâri însemna că unui
iobag român care ţinea toate sărbătorile ortodoxe şi îşi îndeplinea obligaţiile faţă de stăpânul feudal îi mai rămâne un număr de 28 zile de
lucru, iar unui iobag g.reco-catoliic îi rămâneau un număr de 60 Zlile de
lucru, într-un an calendaristic. In aceste condiţii autorităţile au încercat
pe de o parte să reducă numărul sărbătorilor ortodoxe, iar pe de altă
parte să impună greco-catolicilor unele sărbători catolice în vederea
uniformizării calendarului religios. Decretul imperial din 28 mai 1732
prin -care .s-a încercat acest lucr11 a stârnit nemulţumirea atât a ortodocşilor cât şi a greco-catolicilor, nemulţumire care a culminat cu memoriul episcopului Inochentie Micu adresat împărătesei Maria Tereza
şi prin mişcările religie.ase conduse de Sofronie din Cioara şi Visarion
Sarai.
Prin Regulamentul Iliric din 1711 s-a stabilit ca românii şi sârbii
din Imperiul Habsburgic să fie supuşi Mitropoliei din Karlovitz şi să-şi
păstreze calendarul vechi cu sărbătorile lor, iar în zonele în care trăiesc
alături de catolici să serbeze împreună prima zi a m~rilor sărbători
(Paştile, Rusaliile, Crădunul, Joia Verde) şi să nu fie obligaţi la slujbe
domneşti în zilele lor de sărbătoare până când nu se va lua o hotărâre
de reducere a acestora de către episcopul ortodox. în condiţiile în care
Decretl11 imperial din 1732 n-a dat rezultatele scontate, Curtea de La
Viena apelează la Mitropolia de la Karlovitz. In anul 1774 Sinodul
ortodox a• procedat la reducerea săI"bătorilor de la 73 la 42, iar la
22 mai 1786 acelaşi Sinod face propuneri pentru ţinerea sărbătorilor în
6
7

8

Ibidem p. 216.
Ibidem.
Ibidem.
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oadrul bisericii de rit răsăritean, propuneri oe vor fi consfinţite prin
Decretul :Lui Iosif al II-lea9 din 7 august 1786. Prin acest Decret s-a
uniformizat regimul sărbătorilor pentru toţi românii din cadrul il:mperiului şi s-au stabilit ca zile de sărbătoare: 1, 6 şi 30 ianua,rie; 2 februarie; 25 martie; 23 aprilie; 21 mai; 24 şi 29 iunie; 20 iulie; 6, 15 şi
29 august; 8 şi 14 septemb~ie; 14 .şi 26 octombrie; 8 şi 21 aoiembrie;
6, 25, 26 şi 27 decembrie la oare se adăugau: Vinea Mare, a doua şi a
treia zi de Paşti, Ispasul, a doua zi de Rusalii 10 , deci în total un număi;
de 27 de zile de sărbătoare.
Aplicarea Decretului s-a lovit de opoziţia cred.inci~ilor de rdnd şi
a unor preoţi atât ortodoxi cât şi greco-catolici, din care oauză autorităţile laice .şi religioase ,au fost nevoite să facă repetate intervenţii, atât
prii} republicarea DecTetului, cât mai al~ prin ordonanţe bisericeşti
{foarte activi au fost vkarii districtului NăsăUidului în anii 1797, 1804)
prin care se interzicea preoţilor să facă slujbe „în sărbătorile băbeşti
şi să fie ei cei dintâi care sâ meargă la lUJcrul câmpului ca pHdă pentru
popor"ll.
Cea mai mare sărbătoare religioasă, atât în calendarul iulian cât ş1 m cel
gregorian, este Paştile. Sărbătoarea Paştilor este cea mai veche sărbătoare creş
tină, ea fiind instituită de către apvstoli ca o comemorare a Cinei celei de
taină în cadrul căreia, după cum mărturiseşte evanghelistul Luca: „Iisus luând
pâinea şi binecuvântând-o, o frânse şi le dete zicând: mâncaţi, acesta este
trupul meu care-le se frânge pentru voi . . . aceasta s-o faceţi pentru amintirea
mea"' (Luca, 22, 19). Cina cea de taină a însemnat comemorarea Paştelui evreiesc
de către Iisus şi cei 12 apostoli. Pesahul era sărbătoarea ce se ţineau la 14 Nisan
(prima lună plină după echinocţiu de primăvară) în amintirea eliberării din
robia egipteană şi a trecerii lor prin Marea Hoşie. Sărbătoarea avea un caracter
familial şi dura şapte zile. in seara zilei de 14 Nisan după ce veneau de la
templu membrii familiei se aşezau la masă (după ce, înainte, s-au spălat pe
mâini) pe care erau puse azime, mielul pascal, vin, ierburi amare şi oţet.
Şeful familiei lua o azimă, o binecuvânta, după care rupea o bucată din ea si
mânca, apoi dădea şi la ceilalţi mesEni. Umplea paharul cu vin şi puţină apă,
îl binecuvânta, cu o formulă rituală, bea puţin din el apoi dădea la restul să
bea. Urma masa propriu-zisă in cadrul cărei:1 se beau patru pahare ritu3lc, i.ar
când se întuneca se aprindea o lumânare 12 .
La început comunităţile creştinz au ~C1rbi1torit diferit Paştile. Cele din
părţile Siriei şi Asiei Mici, unde şi-a desf<işurat activit3te3 apostolii Ioan ~i
Filip, sărbătoreau Învierea ţinând seama de ziua lunară, comemorând moartea Puştile Crucii - la 14 Nisan, ceasul al IX-lea (ora 15), cu care ocazie termii:i.au
de ajunat şi începeau cinele şi agapele creştine, iar Paştele Învierii la 16 Nisan
indiferent de ziua săptămânală în care cădea. Comunităţile din Egipt, Grecia,
Palestina sărbătoreau Paştile după ziua săptămânală, considerând Vinerea ce;1
mai apropiată de 14 Nisan ca Paştile Crucii, o sărbătoare de tristeţe şi post, iar
duminica imediat următoare ca Paştile Învierii, zi de mare sărbătoareIJ.
La Sinodul din Niceia (325) s-a hotărât uniformizarea sărbătorilor Pastilor ca
zi a Învierii lui Iisus ~i modalităţile de stabilire a datei la care să "se ţină.
Ca dată s-a hotărât ca prima duminică după luna plină ce urma echinocţiului
de primăvară să fie fie socotită ca sărbătoarea Invierii. Cum prima fună plină
stătea şi la baza stabilirii Paştelui evreiesc, Sinodul a
hotărât ca Paştlle
~

Ibidem p. 22G.
Ibidem.
11 Ibidem p. 227.
1
~ Ene Branişte, Liturgica specială, Bucureşti, 1976, p. 170.
13 Prof. dr. Ene Branişte, op. cit„ p. 175.
10
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creştine să nu se ţină o dată cu cele evreieşti şi nici înaintea lor. Paştile creştine
fiind ţinute în funcţie de două fenomene astronomice, unul cu dată fixă echinocţiu de primăvară şi altul cu dată mobilă luna plină - duminica
în care se putea sărbători poate cădea în perioada 22 martie (în anii în care
echinocţiul de primăvară coincidea cu luna plină şi era o zi de sîmbătă), 25 apri-

lie (în anii în care prima lună plini.i după echinocţiu de primăvară era în 19
aprilie, zi de luni)H.
ln condiţiile în care, aşa cum am mai arătat, la sfâm,itul secolului al
XIX-lea pe teritoriul României erau utilizate atat calendarul iulian cat şi cel
gregorian Paştile erau sărbătorite de românii ortodoxi şi greco-catolici într-o
duminică ce cădea în intervalul 4 aprilie (22 martie + 13 zile) 8 mai (25 aprilie + 13 zile) pe stil nou, diferenţa de zile la care se ţineau Paştile la români
şi la celelalte naţionalităţi putând ajunge până la 13, cu implicaţii in ce priveşte şi alte sărbători: Floriile, Ispasul, Rusaliile.
Anul bisericesc se împarte, în funcţie de Paşti, în trei perioade: prepascală,
pascală şi postpascală. Perioada prepascală sau a Triodului începe cu Duminica
Vameşului şi Fariseului (care cade cu trei săptămâni înaintea postului mare~
şi se termină cu Duminica lnvierii, durând 10 săptămâni. Cel mai important
eveniment, din punct de vedere al dogmei creştine, ce se comemorează în
această perioadă este moartea pe cruce a lui Iisus, în Vinerea Mare. Tot în
această perioadă se sărbătoresc praznicele împărăteşti: Bunavestirea şi Floriile.
Perioada pascală sau a Penticostarului durează de la Duminica Invierii
până la Duminica Tuturor Sfinţilor, deci 8 săptămâni. în cadrul acestei perioade>
cele mai importante sărbători sunt Paştile, înălţarea Domnului şi Pogorarea
Sf. Duh.
Perioada postpascală sau a Octoihului ţine de la Duminica Tuturor Sfinţilor
până la Duminica Vame~:;ului şi Fari!.c:ului, durand între 26 şi 40 de săpt{1mani.
în funcţie de data la care sunt ţinutP Paştile în cei doi ani calendaristici. in
cadrul acestei perioade sunt ţinute praznicele împărăteşti: Schimbarea la faţ1i
(6 august), Adormirea Maicii Domnului (15 august); Naşterea Maicii Domnului
(8 septembrie); înălţarea Crucii (14 septembrie); Intrarea în biseric{1 a Maicii
Domnului (21 noiembrie); Crăciunul (25-27 decembrie); Tăierea împrejur (1 -ianuarie); Botezul Domnului (6 ianuarie) şi întâmpinarea Domnului (2 februarie).
Cele 14 sărbători menţionate mai sus sunt cele mai mari sărbători creştine,
nwnite şi praznice împărăteşti, ele fiind şi cele mai vechi (Paştile şi Rusaliile
fiind instituite în perioada apostolică). Aceste sărbători erau ţinute cu mare
pompă şi solemnitate, preoţii şi ierarhii efectuând slujba cea mai amplă, citind
si ceasurile împărăteşti la care participau şi împăraţii bizantini, iar în Ţările
Române domnitorii cu întreaga curte:. Erau considerate zile de repaus absolut
in care şi sclavii erau scutiţi de corvezi, se acrodau amnistii, se interziceau
jocurile de teatru şi de circ etc. Iconografic cele 14 sărbători sunt reprezentate
în bisericile româneşti sub numele de prăznicare pe iconostas ~i în perioada de
preserbare şi postserbare erau puse la închinat pe tetrapod.
Alături de praznicele împărăteşti biserica ortodoxă mai are ca sărbători
şi zile închinate unor sfinţi mai importanţi: Sf. mucenic Dumitru (26 octombrie);
Sf. arhangheli Mihail şi Ga'Vril .(8 noiembrie); Marele ierarh Nicolae (G d<>cembrie); Sf. arhidiacon Ştefan (27 decembrie); Sf. Vasile cel Mare (1
ian.);
Sf. Ioan Botezătorul (7 ian.); Sf. ierarhi Vasile, Grigore şi Ioan (30 ian.); Sf.
mare mucenic Gheorghe (23 aprilie); Sf. împăraţi Constantin şi Elena (21 mai);
Naşterea Sf. Ioan Botezătorul 24 iunie; Sf. apostoli Petru şi Pavel (2!J iunie);
Sf. prooroc Ilie (20 iulie) şi Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul (29 august).
tn mentalitatea populară de la sfârşitul secolului al XIX-lea importanţa
sărbătorilor se regăseşte în numărul zilelor calendaristice acordate, în pregătirile
ce se făceau pentru sărbătoarea respectivă şi-n modul în care se desfăşurau
aceste sărbători.
Potrivit răspunsurilor la chestionarul lui N. Densuşianu cea mai mare
sărbătoare religioasă riin calendarul popular este Paştile. Paştile erau sărbăto
rite trei zile dar erau precedate de săptămâna mare (neagră, a patimilor) şi
urmate de săptămâna luminată perioade deosebit de importante din punct de
14

Ibidem, p. 176.
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şi practicilor populare. Data la care erau ţinute Paştil<>
ortodoxă după procedeul menţionat mai sus şi era comupreoţi credincioşilor.

Pregătirea spirituală pentru sărbătorirea Paştilor începea cu sdptămâna albă
saua brânzei, ultima săptămână din câşlegi. In această săptămână nu se mânca
carne de loc, alimentaţia bazându-se pe lapte şi produse lactate şi ouă şi nu
se fac nunţi. în joia din această săptămână, numită şi joia furnicilor, femeile
făceau o turtă în care puneau brânză şi o spoiau cu unt pe care o coceau în
cuptor. Turta era dată unui copil care se ducea afară şi o mânca stârid pe un
butuc iar o parte din ea o pune pe un moşuroi de furnici „cu credinţ~ că
furnicile nu se vor prăsi pe la casa lor" 10 .
Săptămâna albă se termina cu Duminica lăsatului secului care era o ade-Yirată sărbătoare famil.ială în rtoate comunităţile săteşti. în toate familile se
făceau pregătiri culinare deosebite pentru această duminică, „masa mare" din
această zi nu se ridicf1 până a doua zi. Luni dimineaţa „unul din căseni se
scula mai de dimineaţ[1, lua măsaiul cu fărâmiturile de pe el, cu ochii închişi,
şi se ducea afară şi arunca fărâmiturile la păsări zicând: cum n-am văzut eu
când am luat măsaiul aşa să nu vedeţi nici voi bucatele mele"IG sau „veniţi
păsări să vă dau şi vouă din bucatele mele cu care prind postul dar şi voi să
prindeţi post de la bucatele inele. Eu prind post pe şapte săptămâni, voi să-l
prindeţi pe un an întreg" 17 . Tot în această zi se colăceau rudele mai în vârstă
(părinţii, naşii, unchii etc.), adică familiile tinere mergeau cu un colac şi vin la
ei ~i-şi cereau iertare, sărutându-le mâna, după care se puneau la masă. Dupii
masa mare toţi plecau, împreună, la horă sau la cârciumă unde se continua
petrecerea, tinerii primind la plecare un colac şi o lumânare.
Fetele şi flăcăii rămaşi necăsătoriţi în c[1~legi erau batjocoriţi la lăsatul
secului prin strigarea peste sat „se sloboade o roată de foc de pe un deal în
timp ce unul strigă: M-a rugat, rugat / ... numele fetei ,' Să-i caut bărbat I
Şapte pite mi-a dat / Şi-un dărab de usturoi I Aoleo! ce-o să mă fac / c:1
pitele le-am mâncat / Bărbat nu i-am căpătnt / La urmă tot i-am aflat ;
PC' ... I Că-i bătrân I Şade-nvăluit în fân I Şi ea invăluită-n otavă I Că nu
mai poate de slabă" 18 . În părţile Maramureşului se puneau moşi sau babe din
paie în locuri vizibile din uliţă :?i greu de luatlH.
Prima zi după lăsatul secului se numea lunea curată zi în care femeile nu
lucrPază nimic în afară ck• spălatul vaselor cu leşie „ca să nu le mănânce
păsările holdele" 20 • în această zi nu era bine de mers la pădure deoarece „cad
lemnele pe tine"21. În Slatina Timi~ului tinPrii umblau mascaţi prin sat, cu
muzicanţi, de cei care se m:1scau nu se apropia îngerul bun timp de şaSf'
săptămâni.

Marţea din prima săptămtmă a postului era marţea strâmbd, a tunuluil 2
sau spolocania. Femeile nu lucrează în aceastii zi ca să nu se înstrâmbe21 şi ca
15 1,,Joia furnicilor în săptămâna brânzei, fac turte cu brânză pe care o mă
nâncă noaptea când fac focul zicând: eu mănânc turtă cu brânză voi să vă mâncaţi una pe alta, din casa mea să fugiţi şi să nu mai fiţi, apoi îngroapă o bucă
ţică din turtă în cenuşa focului" (Vârtoapele de Jos, Teleorman); „femeile fac un
fel de pâine frământată în care se pune şi puţină brânză şi o mânjesc pe deasupra cu unt. Trimit un copil cu ea la un muşuroi de furnici unde mănâncă o
parte din ea iar o parte o pun în moşuroi cu credinţa că furnicile nu se .vor
prăsi la casa lor" (Pârvu Roşu, Argeş).
16 In loc. Vaşcău, Bihor. „Plăcintele rămase din această zi sunt bune la vacile care fată şi la porcii bolnavi" (Orlat, Sibiu).
11 în loc. Câmpuri Surduc; .,fărâmiturile de pe masă să mâncaţi, nu roada
câmpului" (Roşia, Gorj).
ta In loc. Caraomer, Constanţa. Strigări peste sat se fac şi-n localităţile jud.
Mehedinţi, Vlaşca, Dolj.
10 In loc. Şugatag, Maramureş.
20
21
22
2s

Mirleanu, Constanţa.
în loc. Slatina Timişului,
In loc. Câineni, Gorj „nu
In loc. Câmpuri Surduc.

Timiş.
lucrează

de frica

trăznetului".
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nu fie trăznite ele şi lucrul pe care-l fac la vară2\ „beau rachiu cu chiper
se îmbată ca să le crească cânepa. Dacă nu se îmbată, nu le creşte
cânepa"2s. Din această zi începea de fapt postul şi zilele Sântoaderului.
în calendarul religios Sf. Teodor Tiron (recrutul) are zi de serbare în
17 februarie ca urmare a canonizării sale26 în anul 304. ln calendarul popular
sfântul este cinstit nu pentru faptele pentru care a fost
canonizat ci pentru
caii săi care „marţi în prima săptămână din post tună de la munte şi nu ies
la munte până marţi în a doua săptămână" 27• în săptămâna cât ţ.ineau caii lui
Sântoader femeile nu efectuează anumite munci; nu urzesc „pentru a nu se
încurca caii în fire"28; nu torc; ţin sărbătoare ca să nu le calce caii lui Sântoader29; şi mai ales nu umblă seara pe uliţă şi la moară._ Cele mai importante zile din această săptămână erau vinerea şi sâmbăta. In ziua de vineri
fetele înainte de răsăritul soarelui se duc la pădure sau la locuri curate (unde
n-ajung găinile) şi caută rădăcini de iarbă mare sau popâlnic „când sapă, în
locul de unde s-a luat rădăcina trebuie să pună sare, făină şi boabe"3o. Cu
aceste rădăcini făceau leşie cu care se spălau pe cap la miezul nopţii. în unele
localit[1ţi în loc de iarbă mare sau popâlnic se foloseau pentru leşie ogrinji din
iezlea cailor31. După ce se spălau pe cap trebuiau să se pieptene zicând:
„Toadere Sântoadere dă cosiţa fetelo1· cât coada iepelor şi chica copiilor cat
coada cailor":t:.
in noaptea de vineri fetele î~i fc.ceau de măritat „luau o masă, o întorceau
cu picioarele în sus şi fata dezbrăcată se punea în genunchi pe ea. ln faţa ei
se punea un copil curat cu o oglindă îndreptată spre fată zicând Sfinte Toadere
arată soţul acestei fete"33.
in ziua de sâmbătă se făcea colivă, din grâu decojit, care se ducea la
bisericft unde preotul o sfinţea, după care se împărţea la copii sau oameni
săraci. Cojile grâului erau păstrate, „se afumau cu ele" când erau bolnavi34.
Din sâmbăta Sântoaderului se purtau slujbele pentru morţi şi se scoteau pomelnicele". Slujbele se purtau în fiecare sâmbătă până în joia mare şi consta111.
din blide cu câte 3 sau 5 prescuri. Oamenii se tundeau (rătezau părul) şi se
rădeau după care se spălau pe cap cu apă în care au fost fierţi ogrinji din
iezlea animalelor ca să le crească pi'irul mare şi frumos şi să nu le cadă:'-'.
Tot în această zi se tundeau coamele şi cozile mânji'or de un an, a noatenilor
şi a vitelor, dar nu era voie să pună mâna pe coarne"36; se încurcau caii ca
să fie iuţi
peste an „se cearc<I cai; care sunt săm'i.toşi, încalecă pe ei şi-i
reped câte o bucată de loc ca să fie sănătoşi peste an":n. Animalele tinere
caii şi bovinele - erau prinse în ham şi jug pentru prima dată în această zi
pentru a le învăţa să tragă3B.
Din
marţea tunului începea pcstul mare, un post aspru de 7 săptămâni
în care nu se consuma carne, lapte, ouă, peşte, alimentaţia populară bazându-se
în general pe legume fierte. în cursul acestui post fetele şi femeile „lucrau
foarte mult la ţesături şi cusături pentru a avea haine noi de Paşti"39, credinţa
să

până

în loc. Mirleanu, Constanţa.
In loc. Godineşti, Gorj; Păucineşti, Hunedoara.
26
Sfântul a fost martirizat pentru o minune făcută de el în timpul prigoanei lui Iulian Apostatul, cf. Prof. Ene Branişte, o.c. p. 225.
21 ln loc. Pojoji, Vâlcea.
28 ln loc. Câineni, Gorj.
29 In loc. Pojoji, Vâlcea.
:Jo în ole. Pojoji, Vâlcea.
31
ln loc. Corod, Tecuci; Drajna de Sus, Prahova; Beilicu, Constanţa; Bogdăneşti, Tutova, etc.
32 In loc. Sipeni Tuţcani, Covurlui.
33 ln loc. Comlăuş, Arad.
3 4 In loc. Câmpuri Surduc.
35 In loc. Drajan de Sus, Prahova.
36 în loc. Andrieşeni. Iaşi.
37
în loc. Caravanu, Constanţa.
38 In loc. Şinca Veche, Făgăraş.
39 In loc. Măstăcani, Covurlui; „Toată lwnea are ceva strai înoit".
24
25

39 -

Acta Mvsei Porolisse11J1is, voi. XX, 1996
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generală fiind că de Paşti fiecare dir. casă trebuie să aibe haine noi, măcar
cămaşă dacă nu se poate mai mult.
Pentru sărbătorirea Paştilor se făcea curăţenia generală a gospodăriilor

o
::;i:

a caselor „casele trebuie îngrijite şi ele căci ne bleastămă dacă le prinde învierea neîngrijite" 40 • Casele erau lipite. spoite, mobilierul era spălat şi curăţat, la
fel şi textilele de interior. Curăţenia de primăvară a curţilor şi grădinilor începea în perioada premergătoare Paştilor, arsul gunoaielor, adunate cu această
ocazie Ia Mucenici, Alexii sau Blagoveştenie fiind o practică generală în toate
localităţile rurale, având şi o semnificaţie magică de apărare a gospl'dăriilor de
lighioane, jivine şerpi, etc.
Postul Paştilor se încheia cu săptămâna mare (neagră) care era perioada
cea mai aspră a postului. Ea ţinea de la Florii până-n noaptea Invierii.
Prima menţiune a Floriilor, ca sărbătoare, datează din secolul al IV-lca în
părţile Ierusalimului. Sărbătoarea marca începutul săăptămânii Paştilor şi era
numită şi duminica aspiranţilor deoarece în această zi cei care voiau să se creş
tineze mergeau, cu mare solemnitate, la episcop pentru a-i cere să fie primiţi la
botez. Sărbătoarea era prăznuită cu mare solemnitate atât la curtea bizantină
cât şi la curţile domnilor români, în această zi împăratul acorda graţieri'1.
În calendarul popular Floriile începeau săptămâna cea mai importantă din
punct de vedere al pregătirilor pentru Paşti. în zilele până la joia mare oamenii se spovedeau şi împărtăşeau. In duminica Floriilor preotul sfinţea la biserică ramuri de salcie verde care se împărţeau la credincioşi. Femeile căutau să
primească nuiele cât mai lungi deoarece „credeau că va creşte cânepa mare cât
nuielele"' 2 , numărau mugurii „de pe ele ca să vadă câţi pui vor avea la cloş
te"'3. Nuielele erau puse la icoană 41 sau Ia grindă păstrându-le până vara când
erau bune de afumat când sunt vremuri grele 45 • Oamenii se încingeau cu aceste
nuiele ca să nu-i doară mijlocul la munca câmpului 46 •
În joia mare se termina purtatul slujbelor pentru morti cu care ocazie se
dezlegau sărindarele, fiecare familie aducând la biserică „prescuri, colaci, vin, un
pahar cu miere, fructe" 47 pe care le sfinţea preotul după care parte din cele aduse rămâneau preotului (în localităţile în care paştile ce se luau în ziua de înviere erau sub formă de anafură, aceasta se făcea din aceste prescuri), parte
erau luate şi date de pomană în cimitir sau acasă.
In dimineaţa zilei de joi mari se făceau focuri în cimitir sau acasă pentrn
a se încălzi morţii. Focurile erau făcute cu bozii uscate sau cu nuiele de alun,
adunate de copii în ziua de miercuri. Lemnele de alun ,,erau ruptP cu mâna
în pădure. nu tăiate şi erau aduse acasă fără a le pune jos" 48 • înainte de a face
focul femeile sau fetele scoteau apă din fântână şi o vărsau pe jos ca să aibe
morţii pe lumea cealaltă. Cei care nu aveau fântâni „făceau acest lucru la pu.ţuri străine după ce mai înainte au plătit apa cu câţiva gologani pe care i-a
lăsat împrejurul puţului"rn. Apă din fântână se punea şi în oale noi pe un scaun
aşezat lângă focul din ogradă 5 0 sau în cofe noi pe care se punea şi câte o bucată
de pâine sau mălai şi un cuţit crezând că „morţii care n-au pe nimeni să Ie dea
pomană vin, mănâncă ~i beau şi se satură pe un an de zile" 51 • Pentru morţii din
40 ·„Se face curăţenia caselor, mulţi ţin a se îmbrăca cu haine noi" (Fanatu,
Prahova); „gospodarii se îngrijesc ca în casă să fie curăţenie" (Hănguleşt-. Râmnicul Sărat) „toţi curăţă ogrezile de gunoaie şi casele le văruiesc" (Havârna, Dorohoi); „se împodobesc pereţii caselor cu covoare şi scoarţe frumoase" (Raşova.

Constanţa).

Prof. dr. Ene Branişte. op. cit. p. 172.
în loc. Andrieşeni, Iaşi.
•3 In loc. Andrieşeni, Iaşi.
41 În loc. Talpa Ogrezile, Vlaşca.
•5 în loc. Şinca Veche, Făgăraş; Cuşmig, Constanţa.
"' în loc. Gâşteşti, Vlaşca; Cioara Brăila.
4 7 în loc. Heleşteni, Roman.
<8 In loc. Roşia, Gorj.
49 ln loc. Bogza, Râmnicul Sărat.
5o în loc. Lăpuşata, Vâlcea; Licuriciu, Gorj; Gârla Mare, Mehedinţi.
s1 ln loc. Călugăreni, Neamţ.
'
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anul acela, în ziua de joi mari „se făceau nouă pituşti în care se punea câte
un gologan şi o lumânare şi se dădea pomană la mormânt pentru a avea cu ce
plăti vămile"~2, iar pentru copiii rătăciţi (născuţi morţi sau care au murit nebotezaţi) se împărţea peste focul din curte câte o turtă 53 •
.fo joi mare se băgau paştile în biserică. Paştile erau sub formă de anafură5~ făcută din prescurile aduse la biserică în această zi şi sub formă de pâine
l)i vin. In localităţile în care paştile erau sub formă de pâine şi vin acestea erau
plătite de o familie care .„trebuia să anunţe de vreme pe preot de aceasta deoarece erau mulţi care doreau să plătească paştile"5 5 .
Pâinea pentru paşti era fie o pâine obişnuită, fie una rituală pregătită de
o văduvă bătrână5U sau de mai multe văduve5 7 curate. Făina din care se făcea
această pâine era obţinută din grâul rezultat din adunarea spicelor rămase pe
mirişte după secerat „numai pâine căpătată din acel grâu va fi fără părere de
rău şi nespurcată"' 8 sau din grâu de primăvară ales l.Job cu bob. Grâul : era
râşnit lunea de către femeile ce s-au spovedit în acea zi, miercuri preotul face
o molitvă după care femeile cern făina de nouă ori. Făina este frământată şi
după ce „do~pea se coc mai multe pâini pe care joi le duc la biserică să le binecuvinteze preotul. Pâinea rămânea în biserică până sâmbătă când era tăiată în
buc<'iţi mici 'ii pusă într-un ciubăr nou turnându-se vin peste ea şi se lăsa în altar
până după Înviere când era împărţită credincioşilor 61 .
în Transilvania cei care plăteau paştile trebuiau să se pregătească şi pentru
prânzul puştilor care se făcea în prima zi62 sau a treia zi de PaştiB 3 • In Vechiul
Hegat titorii (cei care au plătit paşti1e) trebuiau să pregătească pâine, vin şi
peşte pe care în prima zi de Paşti le ducea şi le aşeza pe o masă în faţa bisericii .,Fiecare creştin după ce a luat paşti, la ieşirea din biserică primea de la
titorii câte o bucată de pâine şi peşte şi un pahar cu vin"B 1•
I n calendarul popular joia mare era data la care trebuiau fetele şi femeile
să termine de tors cânepa deoarece „dacă până în joia mare nu-i toarsă apoi
începe munca câmpului şi rămâne netoarsăss. Mamele îşi speriau fetele că dacă
nu vor toarce cânepa până atunci vine joimărica „o babă ce locuieşte în bungeIn loc. Obârşeni, Tutova..
în loc. Cleanov, Mehedinţi.
54 Din păcate în răspunsuri nu se menţionează decât în puţine cazuri sub ce
formă erau paştile pe care le dădea preotul la biserică în noaptea învierii.
55 In loc. Vaşcău, Bihor.
5H În loc. Raciu, Gorj.
57 în loc. Şinca Veche: „mai multe femei se adună şi ale câte două trei ocale
de grâu curăţându-l de corpuri străine şi în urmă se adună la o casă unde cern
făina de nouă ori, o frământă, o coace şi o duc la biserică" (Vraţa, Mehedinţi):
„se asociază două trei gospodari, cumpără vin şi din făina ce se duce la maslul
paştelui după sfinţire se ia două părţi din ea şi se amestecă cu făina lor, pe care
o frământă şi fac prescuri pe care le duc la biserică impreună cu vinul" (Secuiul,
Dolj).
5s In loc. Cleanov, Mehedinţi.
5" în loc. Şinca Veche; „Paştile se pregătesc de mai multe văduve curate,
cumpără grâu de primăvară cu ocaua, îl aleg bob cu bob. Luni în săptămâna
mare se spovedesc, îl râşnesc, miercuri frământă paştile şi le coc şi tot miercuri
seara le duc la biserică" (Secuiul, Dolj).
i;J „Paştile se fac de femei bătrâne curate care cern făina de nouă ori după
ce preotul a făcut molitva, apoi frământă şi coc prescuri. Miercuri şi joia se duc
la biserică unde se sfiinţesc. In noaptea Paştelui fac focuri lângă biserică, copiii
::;i tinerii păzesc paştile să nu le fure cineva" (Gogoşu, Dolj).
c;J In loc. Şinca Veche.
62 în loc. Vaşcău; „,In ziua de Paşti se face sfinţirea ouălor si a cărnii de
miel pe care omul o aduce la biserică, după care cheamă preotul, fruntaşii comunei şi ai bisericii la prânz" (Valeadiernii).
oa In loc. Ciubanca, Şinca Veche.
ui In I oe. Pârlita, Teleorman.
us ln loc. Gângiova, Dolj.
5
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turile întunecoase, neatinse de topor şi necălcate de picior de om" 66 si arde degetele. în unele localităţi în noaptea de miercuri spre joii mari umbia prin sat
o ceată de copii strigând: „hupa, hupa, tors-ai stupa / câlţii, câlţii tors-ai câlţii I Ori i-ai tors, ori h-ai ros / Ori i-ai băgat pe sub gros / Şi i-ai răsucit după
fus / Ori în furcă nu i-ai pus / C~nci ouă încondeiete / la leliţa pe perete. Copiii
primeau, la plecare, ouă"67.
In Vinerea Mare (seacă) femeile boiau ouăle pentru Paşti. Dimineaţa înainte
de răsăitul soarelui oamenii alergau prin rouăse, sau se duceau la o fântână sau
la un râu „la apa Moldovei şi se scaldă dinainte de răsăritul soarelui pentru ca
să fie sănătoşi tot anul69.
Sâmbăta era ultima zi a pregătirilor pentru Paşti. Femeile aveau cel mai
mult de lucru în această zi deoarece trebuiau să pregătească mâncarea (colacii,
pasca, mielul, etc.) să îmbrace casele de sărbătoare şi să facă ultimele retuşuri
ale hainelor ce vor fi îmbrăcate pentru prima oară la Paşti. Sâmbătă seara „fiecare gospodină îşi pregăteşte blidul în care pune una sau mai multe paşti, ouă
boite" 70 pentru a fi duse la înviere.
Pasca era făcută din aluatul pentru colaci din care .,se făcea o turtă rotundă pe care se punea un colac dintr-o viţă sau din trei patru împletite jur
împrejur. In centru se face tot din viţe două diametre care se întretaie în formă
de cruce, Spaţiul gol se umplea cu brânză de oi sau de vaci, frământată cu puţină
făină de păpuşoii cernută cu sita deasă, şi cu albuş de ou. Totul se spoia cu
gălbenuş de ouă înainte de a se pune la copt" 71 . Cele mai frumoase paşti erau
puse în blid şi duse la biserică.
Noaptea „pe la cântatul cocoşilor tot satul se ducea la biserică, la Invi!lre"n. În noaptea învierii se făceau focuri lângă biserică şi se priveghea ca să
vadă când se deschide cerul crezând că „cine vede cerul deschis primeşte ori ce
ar cere"n. Tinerii păzeau paştile să nu le fure cineva, „cel care ar fi reuşit să
fure paşti!e putea fura orice lucru, ziua în amiaza mare, fără ca să fie. văzut'' 74 •
După slujba învierii „blidele ·CU pasca şi ouăle erau puse pe două rânduri,
iar preotul le sfinţea" 75 . După sfiinţire participanţii la slujba de Inviere iau paşti,
încheind astfel postul, „dacă nu iau paşti trebuie să postească şi în ziua de
Paşti" 7 ';. în localitatea Orlat, Sibiu se credea că dacă cineva este pe munte în
ziua ele Paşti şi nu poate lua paşti poate să mănânce muguri verzi de brad în
locul paştilor pentru a putea încheia postul.
Când se întorceau de la Înviere oamenii era bine să calce pe o brazdă cu
16

In loc. Drajna de Sus, Prahova.
în loc. Orleşti, Vâlcea.
Obiceiul era foarte răspândit în localităţile moldovene.
T: 9 în loc. Tupilaţi, Roman; „cine se scaldă înainte de a răsări soarele în Vinerea Seacă pe acela nu-l cuprinde boala tot anul" Broşteni, Suceava; „Cine vrea
să n-aibă friguri peste an se duce şi se scaldă înainte de răs~itjul soarelui'·
(Ţuţora, Iaşi). Obiceiul de a se spăla cu apă înainte de răsăritul soarelw mai era
practicat şi în vinerea din săptămâna luminată numită şi Izvorul Tămăduirii „în
vinerea după Paşti, numită şi Izvorul tămăduirii, se spală cu apă de la fântână
:i;;au puţ zicând că e ziua când curge izvorul tămăduirii a cărui apă se împarte
în toate apele şi cine se spală mai întâi se vindecă de toate neputinţele" (Glodeanu Siliştea, Buzău). „Vineri este izvorul tămăduirii când anumite boale, mai
ales pocelile din iele se vindecă cu ape din anumite izvoare bune de leac, sau cu
apă neîncepută de la puţ" (Humele, Argeş); In localitatea Tupilaţi în joia din săp
tămâna luminată sătenii îşi curăţau fântânile iar a doua zi preotul făcea agheazmă
cu care se sfinţeau fântânile.
10 1n loc. Băleşti, Roman.
7 1 În loc. Bătrâneşti, Roman.
1 z In loc. Plopana, Tutova.
73 n loc. Buhociu Mare, Bacău.
74 In loc. Zătreni, Vâlcea.
7 s In loc. Bătrâne'şti, Roman.
16 In loc. Pârlita, Teleorman.
i;;
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verde în care era înfipt fierul plugului ce era pusă lângă pragul casei „ca
veseli tot anul cum e câmpul când înverzeşte şi tari ca fierul" 77 •
In prima zi de Paşti înainte de a mânca trebuiau să ia paşti „nimeni, nici
chiar copiii n-au voie să mănânce până ce n-au luat paşti care se aduc de la
biserică într-un pahar acoperit" 78 . Inainte de-a lua paştile fiecare trebuia să se
spele cu apă în care a fost pus: un ou, un ban de aur sau argint şi urzică şi să
se îmbrace cu haine curate. Acasă paştile erau date de „tatăl sau cel mai în
vârstă om 'din casă cu mâna lui. Cei care primesc paştile trebuiau să stea cu
piciorul pe un topor" 79. 1nainte de a se îmbrăca hainele noi prima dată prin ele
trebuia să fie trecut „un fier ca oamenii să fie tari ca fierul" 80.
In prima zi de Paşti nimeni nu trebuia să plece din satul lui 8 1,, oamenii
stând acasă şi pe la biserică unde se trag clopotele toată ziua „ca să se facă
păpuşoiul bine şi cânepa mare" 82. ln această zi nu se lucrează nimic, nu se mă
tură, nu se pregăteşte mâncare „masa de Paşti nu se ridică trei zile" 83 , oamenii
„ciocnesc ouă şi se îmbrăţişează"B~. Înainte da-a mânca (după ce-au luat paşti)
e bine să ia în gură o bucăţică de leuştean, peşte sărat, ouă roşu ca să fie apă
raţi ,.de bube" şi uşori cum e peşteleB 5 . Mâncarea de Paşti consta din pască, carne
de miel „uscată în cuptor"B6 şi ouă înroşite. Nu era bine să mănânci fiertură de
carne „că-i rău de 'dihanii" şi nici să umblii cu sare „că-ţi asudă mâna" 87 .
ln ziua a doua de Paşti se duceau finii la naşi, copiii la părinţi, tinerii la
bătrâni, în vizită cu colac, pască şi ouă înroşite. în această zi „masa stă încăr
cată cu mâncări şi băuturi toată ziua, naşii le dau
să mănânce şi să bea, în
urmă se duc împreună la scrânciob unde-şi continuă petrecerea" 88 .
Scrânciobul (dulapul, leagănul) era făcut în săptămâna mare de către flă
căii din sat sau de către un cârciumar şi era pornit „a doua zi de Paşti şi umbla
în toate duminicle şi sărbătorile până la Ispas"89 •
În Vechiul Regat în ziua a doua şi a treia de Paşti tinerii, de dimineaţa
până la prânz, umblau cu vălăritul „umblau flăcăii cu lăutarii plătiţi pentru
horă, din casă în casă, mai ales pe u~de sunt fete mari"9o. Vălarii când intrau
în curţile gospodarilor „dădeau Cristos a înviat şi sărutau mâna bătrâni!or" 91 , la

n În loc. Bârzenii de Pădure, Gorj.
~s In loc. Şinca Veche, Făgăraş.
79 In loc. Drajna de Sus, Prahova.
bo 1n ole. Albeni, Gorj; „înainte de a îmbrăca hainele noi petrec un cărbune
din foc prin ele" (Peri, Mehedinţi).
81 în loc. Drăgşeni, Teleorman.
82 In loc. Broşteni, Suceava.
bJ În loc. Gârla Mare, Mehedinţi.
b~ în loc. Bistrkiaora, Neamţ.
85 In loc. Bogza, R. Sărat; i.ntră în grădină şi gustă puţin leuştean ca să
nu-i prindă frigurHe" (Zătreni, Vâlcea).
b6 1n loc. Păstrăveni, Neamţ.
87 în loc. Broşteni, Suceava.
88 In loc. Chiojdeni, Neamţ; „a doua zi de Paşti cumetrii şi finii se duc pe
la naşi cu câte o sticlă de vin şi o pască sau două. Naşii îi aşteaptă cu masa
plină. După ce miinâncă şi beau se duc cu toţii la horă" (Dragomireşti•, Tecuci);
„a doua şi a treia zi de Paşti ~e duc cu paşti şi cu ouă pe la naşi .iar naşul le
dă mâncare şi băutură in urmă se duc la cârciumi unde-şi petrec naşii şi finii împreună" (Chiojdeni, R. Sărat); „merg pe la neamuri pă goştii" (Va'icău).
89 ln loc. Grumezeşti, Neamţ.
90 in loc. Avrămeşti, Tutova: „a doua zi de Paşti merg flăcăii la casele cu
fete unde cântă şi joacă" (Mirceşti, Vaslui).
01 In loc. Dulceşti, Roman; „a doua zi de Paşti umblă flăcăii cu lăutari pe
la toate casele din sat. La fiecare casă dau Cristos a înviat, joacă şi primesc colaci, pască, ouă bani" (Corod, Tecuci); „Toţi flăcăii din sat care joacă în horă umblă cu vălăritul a ~oua zi de Paşti mai cu seamă pe unde sunt fete mari, acolo
joacă înaintea casei apoi poftesc fetele în horă, fetele le dau pască, ouă şi bani"
(Puieşti, Tutova).
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casele unde erau fete mari „joacă puţin"D 2 după care învită fetele la scrânciob.
primeau de la fete colaci, pască, ouă şi chiar baini. Pe fetele care nu
dau colaci le dau afară din horă"93.
După masă tot satul se aduna la scânciob unde „perechi, perechi de tineri
stau în scaune şi se dau, iar restul joacă în horă, femeile şi bătrânii stând de-o
parte şi privesc" 111 . In scrânciob se dădeau şi femeile tinere ca să li se facă cânepa mare•·:1s.
Prima săptămână după Paşti era săptămcina luminată „toată săptămâna era
ţinută sărbătoare mai ales de către femei" 11 n. Cine murea în această săptămână
„mergea direct în cer" 87 . Din această săptămână începeau joile şi marţile ţinute.
Din păcate informatorii nu dau prea multe detalii legate de sintagma zile ţinute
cu toate că în toate localităţile rurale din Homânia în afară de joile şi marţele
după Paşti se mai ţineau şi alte zile. Se menţionează doar că în aceste zile nu
se toarce, nu se urzeşte, nu se opăre-:;te, e bine să fie ţinute sau ,,nu se lucră,
chiar se face horă"11s.
Se ţineau nouă joi începând cu joia mare şi terminând cu joia a noua,
verde, a bulcilor, furtunoasă (prima joi după Duminica Mare). Dintre aceste joi
cele mai importante erau: joia mare, joia ciorilor (în săptămâna luminată), joia
paparudei (în săptămâna a treia după Pa-:;ti) şi joia verde, ultima, când se „credea
că fierbe piatra în cer. în aceste joi nu lucră pentru ei la câmp, „nu ară pentru ei ci fac clacă pentru preoţi" 1 oo din care cauză se numea şi joia popii. in satul Frumuşelu jud. Tecuci „in joia din săptămâna luminată gospodarii cu preotul
ies pe hotar cu nouă oale noi şi cu anafură din ziua de Paşti şi la toate crucile
drumurilor îngroapă câte o oală şi anafură zicând: până aici are voie să vină
piatra iar la noi s-o transformi Sf. joi în ploi".
In unele localităţi din Vechiul Regat după Paşti se ţineau şi trei marţi,
cea de-a treia fiind cunoscută şi sub numele de Hopotin, zi în care femeile nu
lucrează nimic afară de făcut ţeste 1 01.
La patruzeci de zile după Paşti se ţinea Ispasul, sărbătoare care cade întotdeauna în zi de joi. în primele veacuri a creştinismului Înălţarea la cer era
sărbătorită o dată cu Pogorârea Sf. Duh în a cinzecea zi după Paşti având la
origine sărbătoarea evreiască a cinzecimii 1c2. Din secolul al Vrlea biserica a separat cele două sărbători, fixând data lnălţării in a patruzecea zi. Ambele săr
bători erau ţinute cu mare pompă de către credincioşi 103_
in calendarul popular Ispasul era considerată o sărbătoare importantă prin
perioada de zece zile pe care o inaugura în care umblau căluşarii. Cu o zi înainte
de Ispas, se credea că „zboară morţii spre cer"10 4 de aceea în ziua dej !înălţare
l'emeile „împărţeau fire de ceapă verde şi usturoi însoţite de colăcei şi pahare
de rachiu" 1' 5. După terminarea slujbei religioase preotul iese cu credincioşii la
Vălarii

n În loc. Sendreni, Covurlui.
93 1n loc. Lupeşti, Covurlui.
9 4 tn loc. Grinţieş Neamţ.
!JS În loc. Obârşeni, Tutova; Sendreni, R. Sărat.
96 în loc. Bogza, R. Sărat.
n7 ln loc. Broşteni, Suceava.
9 e In loc. Ivăneşti, \/aslui.
99 în loc. Blăjeşti, Bacău; Onceştii Noi, Tecuci.
too In loc. Dăneşti, Gorj; „se ţin gazdele a lucra pe seama lor, ca să ferească Dumnezeu hotarul şi recolta de grindină, fac clăci pentru preoţi" (Şugatag).
101 „s-au ţinut trei marţi după Paşti pentru grindină, iar in marţea a treia
fac ţeste de pământ - ropotinul ţeştelor" (Bălceşti, Vâlcea); „ a treia marţi e
marţea dracului" (Raşova, Constanţa); „a treia marţi după Paşti se ţine sărbătoar
rea Ghermanu pentru_ semănăturile de pe câmp şi din grădini să nu facă viermi"
(Torceşti, Tecuci).
102 Prof. dr. Ene Branişte, op. cit. p. 140.
JOJ Ibidem, p. 180.
101 În loc. Mârleanu, Constanţa.
105 „femeile fac păsat cu lapte dulce şi-l împart de pomană" (Spătărei, Teleorman, T. Vladimireescu, Brăila).
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câmp „unde face sfiinţirea apei pentru folosul semănăturilor" mi; apoi fac pomana
lui Dumnezeu „fiecare locuitor îşi pregăteşte de acasă de-ale mâncării şi după
sfiinţirea apei aştern rogojini lângă o tarla semănată, pe care stau de mănâncă
şi beau"LB. ln unele localităţi în ziua de Ispas se numărau oile „se separau mulgările de sterpe" 109 făcându-se stâna mai ales la munte" negreşit toţi oamenii iau
rachiu în ploşti şi se suie la munte unde dau oile· la un loc, le însamnă şi le
dau în sama scutarului, mieii în sama cârlănarului, apoi se pun la mâncat şi
la băut"110.
Pogorârea Sf. Duh este cunoscută ca sărbătoare în calendarul popular sub
numele de Duminica Mare, rusalii fiind nişte fiinţe malefice asemănătoare Ielelor care umblau prin aer începând cu Strat de rusalii (miercUTi, a 25 zi după
Paşti) şi făceau rău oamenilor îi poceau, schilodeau, înebuneau, etc. - care
lucrau în ziua lor1 11 sau îi găseau pe câmp acolo unde jucau ele. Din această
cauză femeile nu lucrează nimic în zilele de miercuri de la Strat de rusalii până
la Duminica Mare 112 , bărbaţii fac clăci la arat 113 . Pentru a nu fi .,apucaţi de rusalii" se adună pelin în ziua precedentă ,.până nu sfiinţeşte soarele" 114 şi se pune
la brâu, în rachiu sau vin şi,-1 beau; la fereastră, la straşina caselor, jugul boilor115. Cei care se îmbolnăveau de rusalii chemau căluşarii să joace 11 ~.
în loc. M.ârleanu, Constanţa.
In loc. Mârleanu, Constanţa.
1os în loc. Oltina, Constanţa.
io9 în loc. Obârşeni, Tutova.
m In loc. Grinţieş, !S'eamţ.
111 „cine lucrează în câmp în ziua lor nu li !>e face nimic în acele ogoare"
(Hudeştii Mari, Dorohoi); „bărbaţii fac clacă la arat" (Bătrâneşti~ Roman); „cea
mai periculoasă sărbătoare" (Cioara, Brăila); .,dacă vor lucra în Strat de rusalii
atunci îi pocesc şi le aruncă toate lucrurile în aer" (Brebu, Prahova); „sunt zile
pnimejdioase, cine sL' îmbolnăveşte se sluţeşte în şase săptămâni şi n-are leac"
(Turcoaia, Tulcea).
m în loc. Dediulesti, H. Sărat.
m în loc. Bătrâneşti, Roman.
111
,Jn ziua precedentă se adună pelin până nu sfinţeşte soarele. A doua zi
pun pelin la brâu, prin casă, la plug, la jugul boilor spre a-i feri de rusalii" (Hăn
guleşti, R. Sărat).
115 „se pune pelin pe la tL5i, ferestre, coşare, jugul şi coarnele boilor ca să
fie apăraţi de rusalii" (Colţea. Brăila) .,cei care nu poartă pelin înebunesc, de
aceia îşi pun pelin la brâu şi la jugul boilor" (Tătăreşii de Sus, Teleorman) „au
obicei atât femeile cât şi bărbaţii să bea rachiu cu pelin iar fetele şi flăcăii poartă
pelin în sân şi la brâu" (Mârleanca, Dorohoi); „pun la cheotorile cămăşilor pelin"
(Godineşti, Gorj); ,,se pune pelin la brâu, prin haine pe poliţe şi la jugul boilor
pentru a nu fi luaţi din rusalii, oamenii şi vitele" (Biul, Constanţa).
116
„Căluşarii sunt formaţi din şase jucători, un lăutar1 un bloj, un purtător
al steagului., în total nouă persoane. Căpetenia e unul din cei şase jucători şi
se numeşte vătaf. În fiecare an sunt legaţi pe opt zile, ei se leagă pe un număr
fără soţ de ani.
Jucătorii au costum obişnuit, pălării, cămăşi, izmene, opinci. Sunt încinşi cu
bete, brăciri şi la picioare au pinteni de fier, brăciriţe cu clopoţei, în mână au o
bâtă. Blojul poartă o piele de capră în formă de burduf, cu părul înafară, care-i
acoperă capul până la umeri. în dreptul nasului, ochilor şi a gurii pielea este tă
iată. ln dreptul gurii sunt cusute câteva boabe de fasole în loc de dinţi. Blojul
poartă o sabie de lemn.
Cred că au puterea de a vindeca anumite boli, mai cu seamă pe cele cauzate de sfinte. Când li se prezintă un bolnav îl pun cu faţa în jos şi se închină
şi ei şi bolnavul, apoi trec cu toţii peste el crezând că peste puţin timp se vindecă sau moare.
Ei umblă prin sat timp de 8 zile şi joacă. Când joacă la un sătean cer să li
se aducă pelin, usturoi şi sare pe care le pun în mijlocul horei şi în timpul jocului calcă cu vârful opincilor pe ele. După terminarea jocului săteanul îşi ia
pelinul, usturoiul şi sarea ca fiind bune de leac. ln timpul jocului îşi aruncă bastoanele înainte apoi la un semn al vătafului se reped să-şi ia fiecare jucător bastonul
10u
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:în sîmbăta dinaintea Duminicii Mari se ţineau moşii de vară când se fă
ceau pomeni pentru morţi crezând că „atunci toţi morţii se satură" 117 • Pomana
care se dădeau pentru sufletul morţilor consta din lapte fiert eu grâu, mâncare
caldă pusă în oale, străchini, ulcere noi, linguri şi lumânări cumpărate în special în acest scop 118 , „la moşi ori cât de sărac ar fi omul dă de sufletul morţilor
mâncaree caldă cu străchini şi o cantă cu apă sau vin" 119 . Se credea că a doua
zi, în Duminica Mare, pleacă morţii la câmpul cu dor, făcându-li-se dor de cei
de acasă unde ajung luni dimineaţa. De aceia în acea zi varsă lapte la mormânt şi spală picioarele copiilor, care umblă prin sat, cu apă caldă, apoi le
dă să mănânce lapte cu păsat, crezând că spală picioarele zdrobite şi întinate
ale morţilor" 120.
Dintre sărbătorile, praznice împărăte~ti, cu dată fixă cea mai importantă
este Nasterea Domnului sau Crăciunul. Cu toate că Nasterea Mântuitorului ar
trebui să fie prima sărbătoare creştină ea nu a fost receptată o dată cu Paştile
~i Rusaliile deoarece în mentalitatea primelor comunităţi creştine accentul se
punea pe ziua morţii (şi a învierii) divinităţilor adorate nu pe ziua naşterii lor.
De aceea în primele secole comunităţile creştine şi-au concentrat atenţia asupra
morţii şi învierii lui Iisus nu pe cea a Naşterii Sale. Istoricii bizantini conse=nează că originea sărbătoririi Naşterii este strâns legată de sacrificiul unei mari
mulţimi de creştini pe timpul lui Diocleţian care adunându-se să prăznuiască
ziua Naşterii au fost arşi de vn121. La început comunităţile creştine au sărbătorit
la diferite date Naşterea lui Iisus, cele apusene ţinând-o la 25 decembrie conform
tradiţiei potrivit căreia recensământul lui Cezar August a avut loc la 25 decembrie 754 ab urbe condita, în timp ce comunităţile răsăritene au sărbătorit-o împreună Botezul în 6 ianuarie, potrivit evanghelistului Luca Mântuitorul s-a botezat în aceeaşi zi în care s-a născut la vârsta de 30 de ani (Luca, III, 23). In a
doua jumătate a secolului al IV-lea şi-n comunităţile creştine răsăritene se acceptă separarea Naşterii de Botez, excepţie făcând armenii care şi azi le sensău. Dacă un jucător nu se repede sau ia alt baston îl iau doi, îl ridică în sus,
iar vătaful şi ceilalţi fac închipuirea bătăii la tălpile piqioarelor. Câteodată în
timpul celor opt zile se face unul mut şi nu vorbeşte, acum nu prea se fac fiind
greu de ţinut.
în fiecare zi fac obiceiul trecerii hotarului mic astfel: lăutarul şi purtătorul
steagului împreună arcuşul şi steagul în formă de unghii, iar ceilalţi trec pe
sub el, apoi se învârtesc în jurul arcului şi a steagului lăutarul şi stegarul. La
fiec(lfe două zile fac obiceiJul trecerii hotarului mare, unul din ei se pune cu
faţa în jos la pământ, iar ceilalţi trec peste el, apoi se culcă altul şi trec peste el
şi tot aşa până ce se culcă toţi.
îmbrăcămintea cu betele încrucişate, brăcirita cu clopoţei, pintenii şi pielea
de capră o poartă în fiecare zi numai de la răsăritul soarelui până la apus, după
ce apune soarele n.-o mai poartă. In a opta zi, înainte de apusul soarelui, se duc
cu toţii într-un loc retras şi se dezbracă de haine, desfac steagul cu tot ce este
pe el, le bagă în desagi şi se ~etrag în tăcere în câte o parte la o mică distanţă,
după care se reîntorc şi vătaful îi întreabă dacă sunt sănătoşi şi unde au fost.
Ei răspund că sunt sănătoşi şi că au fost în negoţ. îi mai întreabă dacă au câş
tigat sau au pieqdut? Ei răspund că au pierdut. La sfârşit se duc la cârciumă şi
se cinstesc. (Drăgoeşti, Dolj).
11 7 fn loc. Mănăstirea Bistriţa, Neamţ.
na In loc. Heleşteni, Roman; „în ajunul Duminicii Mari se dă lapte de pomană în ulcele noi, străchinii noi, cu linguri de lemn noi. Laptele este fiert cu
grâu, iar vasele sunt împodobite cu flori" (Avrămeşti, Tutova); „dau de pomană
ulcele noi pline cu lapte fiert cu grâu" (Corod, Tecuci).
119 în loc. Heleşteni, Roman; „toţi oamenii duc colaci la biserică şi fac pomană morţilor dându-le oale cu lapte, la mănuşile oalelor leagă flori" (Orleşti,
Vâlcea); „se umple o cană sau o strachină cu lapte, se pune una sau două lumfu...
nări pe ea şi aşa le dau de pomană" (Cuşmig, Constanţa).
120 în loc. Vârtoapele de Sus, Teleorman; Gâşteşt.i, Vâlcea.
121 Prof. dr. Ene Branişte, op. cit. p. 157.
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bează împreună' 2 ~. Legătura dintre Naşterea Domnului şi sărbătorile solare pă
gâne ce cădeau în jurul solstiţiului de iarnă este recunoscută şi chiar demonstrată
şi de istoricii liturgicii creştine de aceea ni se pare hazardată încercarea unor
etnologi români de azi ele-a demonstra legătura dintre unele credinţe şi practici
magice de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi arhetipuri, excluzând influienţa pe
care a avut-o creştinismul asupra culturii populare, aceasta cu atât mai mult
cu cât formarea poporului român a fost concomitentă cu creştinarea lui.
în calendarul popular de la sfârşitul secolului al XIX-lea Crăciunul a fost
cea mai lungă şi cea mai veselă sărbătoare de peste an. Numele sărbătorii este
dat, potrivit credinţelor populare, de Crăciun, evreul bogat, bătrân, beţivm şi
rău la curţile căruia au cerut mas Iosif cu Maica Sfântă când a simţit că i-a
sosit ceasul să nască. Crăciuneasa care ştia de frica soţului, iniţial a refuzat să-i
primească dar făcându-i-se milă, le-a dat sălaj în grajdul animalelor. După ce
Crăciun, beat, vine acasă şi adoarme Crăciuneasa se duce să vadă ce fac stră·i
nii, unde ajungând o moşeşte pe Maica Sfântă. Când se întoarce în casă este sur.prinsă de Crăciun care îi taie mâinile cu un topor. Crăciuneasa îşi pune mâinile
în poala rochiei şi se duce la grajd să-i arate Maicii Sfinte ce-a păţit. Maica
Sfântă îi pune mâinile la loc şi mâinile se fac de aur, strălucind mai tare ca
soarele. Cân<d s-a întors Crăciuneasa în casă Crăciun şi-a dat seama că s-a PE'!trecut o minune şi s-a dus, în genunchi, la grajd ca să-şi ceară i~rtare. Maica
Sfântă l-a iertat si ca semn a iertării a dat numele lui sărbătorii Nasterii Domnului.:!•.
·
·
Pregătirile pentru sărbătorirea Crăciunului sunt, în mare parte, asemănă
toare cu cele pentru Paşti, accentul punându-se pe îngrijirea şi curăţirea caselort, acestea urmând a fi vizitate ele două ori de către preot (cu icoana în ajunul
Crăciunului 12 5 şi cu apă botezată la Bobotează) şi de către colindători.
Crăciunul era precedat de un post de şase săptămâni, mai puţin a5pru decât postul mare. Flăcăii rămaşi neînsuraţi până la lăsatul postului ele Crăciun
.,pun paie în butucul unei roţi vechi de car şi urcând cu ea pe un deal pin
apropiere ii pun foc şi-o slobod la vale zicând: cum merge roata cu foc de iute
aşa să ne însurăm noi în câşlegile Crăciunului"12 6 •
Lăsatul secului de Crăciun coincidea cu ziua în care biserica ortodoxă cin,steşte pe sf. apostol Filip şi pe sf. Grigore Palama, sărbătoare care la începutul secolului al XVII-lea era ţinută ca „zi în care nime să nu cuteze a lucra nici
sie nici în clacă" după cum am arătat mai sus. în calendarul popular la lăsatul
postului de Crăciun se ţineau Filipii care în unele localităţi erau consideraţi un
fel de patroni familiali moşteniţi pe linie maternă de către fete „fiecare familie
are un llllmăr hotărât de Filipi după moştenirea femeii sau a stăpânei casei"121.
Erau ţinuţi Fhlipii de toamnă şi de iarnă (sau de primăvară). Filipii de
toamnă se ţineau şase zile, trei înainte de lăsatul postului, două după şi o zi în 21

Ibidem, p. 159.
123 într-un număr mare de colinde, mai ales în T.ransilvania apare motivul
„Crăciun mort de beat".
124 Legă,tura dintre numele sărbătorii Naşterii Domnului şi Crăciun evreul
bogat, beţiv şi rău este menţionată într-un număr foarte mare de localităţi din
toate părţile României. 1ntr-o icoană pe lemn clin secolul al XVII-lea din Osoi
jud. Cluj apar doUă personaje, un bărbat cu o secure .in mână în faţa unei femei
care uşor pot fi identificate cu Crăciun şi Crăciuneasa. Icoana a fost publicată
de N. Sabău, în Monumente istorice şi de artă religioasă din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Cluj-Napoca, 1982, p. 221.
125 Cu icoana se umbla în ajunul Crăciunului de către preot şi cântăreţi care
la intrarea în ca5ă cântau Troparul Naşterii „Naşterea Ta Cristoase ... " Obiceiul
s-a păstrat până ... n deceniul al treilea al secolului XX. Vezi pentru răspândirea
colfudatului cu icoana şi Delia Bratu, I. Toşa, in AMET, 197,4.-75, 1975., p. 37,
nota 16.
1::e ln loc. Ungureni Ţigăneşti, Tecuci.
121 In loc. Spătărei, Teleorman.
122
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noiembrie când e Filipul cel şchiop sau cel Mare" 12s, sau numai trei zile „la lă
satul postului de Crăciun" 129 . In zilele de Filip1 „nu era bine a înjuga vitele"1 30,
nu „se da sare la vite" 131 , nu „se dă gunoiul afară din casă şi nici nu se împrumută ca să nu fie vitele sfâşiate de animalele sălbatice" 1 n. femeile ,.nu cos, nu
torc, nu mătură casele" 133 şi „încleştează dinţii pieptenilor ca să se încleşteze gurile fiarelor" 13 ' şi nu e bine ,.să scoată gunoiul şi cenuşa din casă pentru că vin2
lupul şi fură un tăciune şi se prăseşte, negăsind tăciune nu se prăseşte" 1 ' 1 '.
în postul Crăciunului se făceau şi pregătirile pentru colindat. Aceste pregătiri au variat de la zonă la zonă, în funcţie de formele de colindat practicate.
Cele mai ample pregătiri pentru colindat se făceau în localităţile transilvănene
în care flăcăii colindau în cete berea, butea sau junii - riguros organizate.
în acest caz de la începutul postului flăcăii ,îşi căutau casa la care să se adune
şi să înveţe colindele şi unde să-şi petreacii de sărbătorPJH, îşi alegeau viitaful
care asigura ordinea şi btma desfăşurare a colindatului, angaja muzicanţii şi reprezenta ceata flăcăilor în faţa autorităţilor religioase şi laice.
In toate localităţile din România în care flăcăii colindau în ceată la Cră
ci un, ceata avea un conducător care se numea vătaf sau cămăraş 13 " de care ascultau toţi. Mai erau aleşi dintre flăcăi casierul care aduna banii şi ~apa cel
care aduna colacii, carnea şi alte daruri pe care le primeau colindătorii uo.
Săptămâna Crăciunului este precedată de Ignaq, ziua în care se tăiau porcii „de Crăciun se cumpără îmbrăcăminte mai puţină dar fiecare ţine să aibe
câte un porc pe care-l taie la Ignat ca să aibe carne la sărbători, de aceia se
spun<' Paştele fundul Crăciunului sătu'ul"IH.
1 8
~ „Sunt ţinuţi mai mult de către femei pentru ca vitele să fie sănătoase şi
apărate de animale sălbatice. Se ţin şase zile, trei înainte de lăsatul secului de
Crăciun, două după, şi o zi in 21 noiembrie când e Filipul cel mare sau cel
şchiop, cel mai periculos" (Beilicu, Constanţa) „se ţin pentru lupi şi nici nu dau
gunoiul afară între 12 şi 17 noiembrie". Filipul cel şchiop se ţine la 21 noiembrie
(Tătărăştii de Sus, Teleorman); „sunt '12 şase toamna şi şase primăvara. Cei de
toamnă sunt intre 12-16 noiembrie şi Filipul cel şchiop la 21 noiembrie, cei de
primăvară sunt în 30 şi 31 ianuarie şi 1, 2, 3, 4 februarie. Nu se lucră nimic
nici in casă nici afară, nu se dau găuri cu sfredelul sau s.piţelnicul, nu se împunge cu acul sau cu sula, nu se bat pari în pământ, nu se scoate gunoiul din
casă şi din grajd afară, nu se dă nimic de acasă nimănui, nu se împrumută foc
din casă" (Drajna de Sus, Prahova); „sunt şapte în săptămâna când începe postul
Crăciunului se ţin şapte zile în care nu se mătură prin casă, nu se dă nimic din
casă pe la vecini, femeile nu lucrează nimic în acele zile" (Bâtca, Dolj).
12 9 „Sunt pe timpul toamnei, la lăsatul secului de Crăciut1r, îi serbează trei
zile, neumblând cu pieptenii şi ragila, asemănând aceste unelte cu dinţii fiarelor
sălbatice" (Ruginoasa, Neamţ); „se ţin trei zile, nu se dă gunoiul afară din caJ>ă,

nu să dă foc la vecini" (Turcoaia, Tulcea).
130 In loc. Trifeşti, Covurlui.
131 în loc. Zătreni, Argeş.
132 In loc. Seimenii Mari, Constanţa.
1a3 în loc. Spătărei, Teleorman.
m în loc. Ghiojdeni, R. Sărat.
135 In loc. Pădureţi, Argeş.
136 în loc. Bogza, R. Sărat; „e păcat a lăsa afară ceva din colinde" Vaşcău,
Bihor.
137 în loc. Corbu, R. Sărat.
1as La casa „unde colindătorii fac petrecea acaţă un steag făcut din năfrămi
spre a vesti locul unde să se adune tot satul" Haţeg.
139 „Căpetenia lor se numeşte cămăraş" (Folteşti, Covurlui); „căpetenia lor
se numeşte vătaf" (Dobreni, Neamţ).
HO „Cel care primeşte banii se numeşte casier iar cel care adună colaci~,
carnea, trandafirii se numeşte iapă" (Nisipurile, R. Sărat).
141 In loc. Parachioi, Constanţa; „cu câteva zile înainte de Crăciun ·ţiecare
taie câte un porc gras pentru a avea ce mânca de sărbători şi peste iarnă" (Orleşti, Vâlcea).
din

ogradă,
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în ziua de ajun, ~au !n ziua în care se frământa pentru colaci, colindeţe,
pupeze sau bolindeţii care se dădeau ca daruri colindătorilor se făcea, în unele
localităţi, judecarea pomului sterpH 2• „în ajunul Crăciunului când femeile fră
mântă aluatul pentru colaci se ducea, cu mâinile pline de aluat, împreună cu
bărbatul ei cu un topor la pomul care nu face roade. Bărbatul se '.face că taie
pomul pentru că nu face roade, dar femeia prinde pomul cu amândouă mâinile
şi se roagă să nu-l taie că la anul va face roade"„ 3 •
In ziua de ajun era bine să-ţi intre, primul, în casă un bărbat (pentru că
se credea că el aduce noroc, sănătate, îndestulare, în timp ce femeile aduc blăs
tămăţie 144 . Musafirul era poftit să stea pe pat sau pe un scaun ca să stea peţitorii
la fete şi cloşca pe ouă 1·1 5 •
De Crăciun se ura cu Bună dimineaţa şi se colinda în cete, cu steaua. cu
vifleimul, cu turca (cerb, capră), cu vasilca. Uratul cu Bună dimineaţa la moş
Ajun se făcea în dimineaţa ajunului de către copiii mici" în ajunul Crăciunului
până a nu se face ziuă copiii până la 12 ani se adună la o casă de unde umblă
pe Ia case zicând: Bună dimineaţa la moş Ajun I Căr-i mai bună a lui Cră
aiun / Că-i cu miei, cu purcei i Cură baba după ei / Dă-mi colacu / Că mi-i
dragu I Dă-mi alune / Că-s mai bune / Dă-mi nuci / Că-s mai dulci. Celui care
este în fruntea grupului de copii i se dă un blid cu grăunţe de grâu, cucuruz,
fasole, să le arunce prin casă, atunci strigă cu toţii rod în grâu"HI;.
Uratul cu Bună dimineaţa la moş Ajun este menţionat în localităţi din
Transilvania (unde copiii se mai numesc şi piţărăi) şi din judeţele: Argeş, Buzău,
Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Ialomiţa, Mehedinţi, Muscel, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea şi Vlaşca. În toate localităţile copiii primeau ca dar pentru
urat, colindeţi, un fel „de covrigi în formă de 8 deschişi în partea de sus" 1H
care erau puşi în colinde sau în trăstuţele pe care le purtau cu ei. Colindele
erau nişte „bastoane k:le alun care după ce au fost curăţate de coajă au fost înfăşurate în formă de spirală cu fâşii de tei. Bastoanele se afumau la foc făcut
cu paie sau coajă de mesteacăn după care se înlătura coaja de tei"H 8 •
Copiii care umblau cu Bună dimineaţa purtau cu ei „felinare făcute din
coajă de cireş aprinsă" 14 ~. Ei intră în curtea gospodarului strigând „Bună dimineaţa lui Moş ajun, că-i mai bună a lui Crăciun" iar vătaful sau un copil care
are tată şi mamă .„intră în casă, se aşează turceşte în faţa vetrei focului şi cu
colinda descântă în foc: .„Bună dimineaţa lui Ajun / Că;-i mai bună a lui Cră
ciun / Ce-i în casă să trăiască / Ce-i afar să izvorască / Oile lânoase / Vacile
lăptoase / Porcii graşi, unturoşi I Să-i mănânce oamenii sănătoşi / Boii trăgă
tori / Stupii roitori / Caii !neurători / Bani şi sănătate / Că-i mai bună decât
1' 2 ,„în ziua de ajun femeia cu mâinile pline de aluat merge cu altă femeie
cu o bărdiţă şi ameninţă pomul care nu face roade" (Havârna, Dorohoi); „bărba
tul merge împreună cu femeia la pomul care nu rodeşte, bărbatul ţine în mână
un topor şi zice către femeie: eu tai pomul acesta iar femeia zice să nu-l taie că
la vară va face poame. Zic asta de trei ori" (Taşpunar. Constanţa); „dacă un pom
nu face roade se duc la el doi oameni Ia Crăciun când fac colacii, unul ameninţă
pomul cu toporul iar celălalt se face a,-1 ruga să nu-I taie că în vara1 viitoare
negreşit va face roade" (Sipeni Tuţcani, Covurlui); :,„bătrâna pe când frământă
colind.iţele în seara de 2:J spre 24 decembrie, cu mâinile încărcate de cocă din
postava /de pâine iese afară şi merge la părul care nu face roade cu o secure şi
ţinând securea cu amândouă mâinile dă cu ea în păr zicând: faci pere ori te tai.
Face aşa de trei ori" (Vraţa, Mehedinţi).
1ia în loc. Brăieşti-Popeşti, Iaşi.
1-14 In loc. Şugatag, Maramureş.
m În loc. Mihăeşti, Buzău.
14u în loc. Haţeg, Făgăraş.
m In loc. Pârvu Roşu, Argeş.
1•s În loc. Slăveşti, Vâlcea; „în ziua ajunului copiii taie nuiele de alun., Ie
curăţă de coajă, le înfăşoară cu fâşii de coajă de tei în cruciş, pe urmă le afumă
cu foc de paie, apoi înlătură teiul de pe ele. Cu ele umblă şi primesc colindeţi sau
colaci" (Prunişoru, Mehedinţi).
149 în loc. Bobăiţa, Mehedinţi; colindătorii poartă câte un proţap care are în
vârf coajă de cireş aprinsă" (Balta, Mehedinţi).
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toate, după care se ridică şi dă cu colinda în grirldă pentru ca gazda să aibe
grâul mare şi frumos" 15 ~. Urătorii primesc colindeţele „care sunt puse dinainte
într-un ciur pe boabe de grâu, porumb, fasole şi tot felul de alte seminţe. cu care
gazda iese afară şi le împarte. Când pleacă copiii urează să fie belşug în câmp" 152_
în localitatea Drăgăşani, Teleorman, gazda dă unuia dintre copiii „care are tată
l?i mamă şi e mai frumos la faţă un colac făcut anume „drept Dumnezeu" penr
tru ca pâinea să fie albă şi frumoasă ca faţa copilului".
Colindatul propriu zis se făcea în seara ajunului şi ţinea cele trei zile ale
Crăciunului, de la Crăciun până la Bobotează (cu Turca, Capra). Cu steaua şi cu
vifleimul colindau numai băieţii „parte femeiască n-are dezlegare să umble" 153 .
Textele de stea şi de vifleim erau învăţate din cărţi. Amploarea colindatului din
unele părţi ale Transilvaniei. în special din satele care au aparţinut fostelor regimente grănicereşti, ca pregătire, organizare şi modul de desfăşurare nu este
întâlnită în nici-o altâ zonă a ţării.
In ajunul Crăciunului femeile, între alte bucate, făceau şi turte unse cu
julfă de cânepă 1 5 5 • Julfa se obţinea „fierbând sămânţa de cânepă care apoi se
strecură de coajă" 156 • în seara ajunului se făcea masa, adică pe masă se punea
otavă sau paie, boabe de grâu porumb, secară, etc şi se acopereau cu faţa de
masă pe care se punea un colac, sau mai mulţi colaci şi aşa se ţinea masă până
la Bobotează iar o parte din grâu, porumb, secară se punea în cel de sămânţă ca
să nu se facă neghină şi buruieni 156 restul boabelor dându-se păsărilor din curte
ca să fie ouătoare, otava şi paiele se dau la animale ca „să sporească" 158 • Colacii
de pe masă erau consumaţi de către căseni care puneau o bucată pe fereastră
„chemându,-se păsările la masă ca să nu strice grâul vara" 158• Tot pentru apăra
rea bucatelor de stricăciunile provocate de păsări, vara, femeia cea mai în vârstă
din casă în seara de ajun, după ce se întuneca bine, lua cenuşă din vatră cu
ochii închişi zicând „cât văd eu acum atât să vadă păsările să strice roada şi
locul" 159. In ziua de păsărenie (1 februarie) până-n răsăritul soarelui aceeaşi persoană lua puţine boabe de grâu,; porumb cânepă, etc şi le arunca afară zicând:
„na-vă păsări, asta să vă fie mâncarea voastră păstă an nainte dintoate bucatele şi legumele mele"; apoi lua o mână din cenuşa din ajun şi o arunca zicând
„cum am văzut eu când am luat aşa să vedeţi şi voi să mâncaţi ori să stricaţi
bucatele mele" 16°.
In noaptea de Crăciun „ţineau cu orice preţ ca focul să nu se stingă din
vatră" 16 1 în care scop „încă din post caută oameni un butuc de lemn pe care îl
pun pe foc ca să ardă toată noaptea" 1s2. În focul ce se făcea în noaptea Crăciu
nului se puneau şi „lemne verzi de. cer ale căror tăciuni erau buni de leac vitelor bolnave" 163 sau „lemne de măr, tăciunii lor fiind aruncaţi după preot când
umblă cu botezul ca să nu se facă tăciune şi buruiene prin grâu" 1si. în seara aju150 In loc. Siseştii de Jos, Mehedinţi; „în timp ce vătaful vrăjeşte unele femei au obiceiul de-a arunca cu boabe de porumb, grâu, fasole, cânepă în copiii
de afară" (Peri, Mehedinţi).
151 în loc. Vaţa, Olt.
152 „cel care se îmbracă turcă e considerat necurat şi dacă moare în 6 săptă
mâni preotul nu-l împărtăşeşte" (Ohaba, Făgăraş); „cine joacă turca 6 săptămâni
e afurisit" (Voila, Făgăraş).
15a In loc. Broşteni, Suceava.
154 In loc. Sipeni Tuţcani, Covurlui.
155 In loc. Pârlita, Teleorman.
156 în loc. Şugatag, Maramureş.
15 7 In loc. Năsăud, Şugatag, Maramureş.
158 În loc. Busla, Suceava.
159 In loc. Surduc, Hunedoara.
160 In loc. Surduc, Hunedoara.
161 In loc. Bogza, R. Sărat.
162 în loc. Orlat, Făgăraş.
163 In loc. Peri, Mehedinţi.
164 In loc. Gângiova, Dolj.
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nului se aprindeau „candelele la icoane şi se afuma cu tămâie" 1 65 şi se făceau focuri în curţi „ca să fie apărate gospodăriile' de boli şi de rele"16 6.
Crăciunul se sărbătorea în general trei zilei, şapte zile ,„din prima zi de
Crăciun până la Anul Nou nu se lucra nimic ca să nu se nască copii schilozi"16 7 ,
sau până la Bobotează, cele 12 zile reprezentând cele 12 luni ale anului ms. Cum
va fi timpul în aceste zile aşa va fi şi în lunile anului următor169. In perioada
de la Crăciun până la Bobotează femeile nu lucrează „cine va toarce, va coase,
va ţese, va la şi are vite, acestea îi vor făta viţei schimonosiţi"110. In ziua întâi
dP Crăciun nu se mătură în casă, nu se scoate gunoiul din grajd, Murdăria din
casă adunată în primele două zile de Crăciun se mătură în a treia zi şi se ţine
până la Anul Nou când se pune la pomi ca să fie roditori 111. In prima zi de Crăciun
se umbla la colindat, dar era ruşine să te îmbeţi172. Se credea că e bine să-ţi
intre primul în casă un bărbat nu o femeie. In ziua a doua de Crăciun merg
finii la naşi „ducând cu ei câte un colac. Finii dau naşilor colacul sărută mâna
~i apoi împreună se pun la masă" 173 • în zilele de Crăciun flăcăii care au umblat
la colindat chemau fetele la casa berii unde şi petrec împreună1 71 , In zilele de
Crăciun după ce ieşeau de la biserică „merg oamenii la neamuri p-omenie"175.
In a opta zi după Crăciun Biserica creştină sărbătoreşte Tăierea împrejur şi
Sf. Vasile. Sărbătoarea a fost generalizată în secolul al V-lea la comuni'tăţile
creştine răsăritene şi în secolul al VI-lea la cele apusene 176. La început creştinii
sărbătoreau prin post ziua de I ianuarie pentru a se deosebi de păgânii care petreceau zgomotos cu jocuri şi obiceiuri indecente şi imorale cu ocazia încept,tului Anului Nou Calendae Ianuarii sfârşitului Saturnaliilor, etc. 177 Pe
măsura consolidării creştinismului postul a fost înlocuit cu prăznuirea veselă ~i
în această zi este cinstit şi Sf. Vasile arhiepiscopul Cesarei Capadociei, canonizat la 1 ianuarie 37fl şi începutul anului civiL
în calendarul popular sărbătoarea este cunoscută îndeobşte sub numele de
Anul Nou sau Sf. Vasile. Seara ajunului Anului Nou era cel mai prielnic timp
pentru desfăşurarea unor activităţi cu substrat magic. Se putea pronostica cum
va fi vremea în cursul anului viitor cu ajutorul calendarului de ceapă. Calendarul ele ceapă este menţionat în toate localităţile rurale româneşti, el constând
d)n scoaterea a 12 foi dintr-o ceapă pe care se pune sare, fiecare foaie \fiind
menită pentru o lună a anului. în dimineaţa de Anul Nou se uitau la foi şi care
foaie era uscată însemna că luna respectivă va fi secetoasă~ cantitătea de apă de
pe foi reprezentând cantitatea de precipitaţii ce vor cădea în lunile respective.
In ajunul Anului Nou umblau copii cu pluguşorul 178 iar flăcăii cu plugul
cel mare „cu care arau pe la case prin bătătură apoi semănau grâu"179. In dimineaţa Anului Nou copiii care au umblat cu pluguşorul veneau cu semănatul „intrând în casă copiii zic sănătate noului, la mulţi ani cu sănătate după care sea-

165 în loc. Broşteni, Suceava; Ruginoasa, Neamţ.
166 In loc. Cuiejd Gârcina, Neam; „sr-au făcut focuri în curte până în vremea
lui Cuza Vodă" (Bogdăneşti, Suceava),
167 în loc. Corbu, R. Sărat
168 In loc, Broşteni, Suceava, Dioşti, Romanaţi.
1s9 In loc. Dioşti, Romanaţi.
110 In loc. Siviţa, Covurlui.
111 In loc. Şugatag, Maramureş.
172 In loc. Haţeg.
i1a In loc. Vaşcău, Bihor.
m ln loc. Orlat, Făgăraş.
17s In loc, Năsăud; „a doua zi de Crăciun seara feciorii cheamă :fetele la
cină, acestea se duc cu un colac cu scoverzi pe el" (Sibot).
176 Prof. dr. Ene Branişte, op, cit„ p. 162.
111

Ibidem.

178 Cele mai ample informaţii legate de
.clovene.
119 In loc. Mărăcineni, Buzău.

pluguşor

provin din
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mana grâu"1so. Tot in ajunul anului nou în localităţile moldovene, mai ales, tinerii
umblau la colindat cu capra, ursul, calul, etc, iar fetele îşi căutau de ursită. Cele
mai dese practici de căutat de ursită sunt: număratul parilor de la gard; lovitul
animalelor culcate, punţile; pusul blidelor; pusul sămânţei de cânepă sau a perilor de porc pe o plită încinsă, ascultatul afară.
în ziua de Anul Nou dimineaţa copiii umblau cu sorcova, iar moaşele dă
deau copiii la grindă. „La Anul Nou merg părinţii cu copiii până la 3 ani şi cu
plocon la moaşă. După ce se adună toţi, moaşa ia pe fiecare copil~ îi pune pe
cap un covrig şi-l ridică de trei ori să atingă grinda cu capul. După ce a dat pe
toţi copiii, moaşa şi părinţii se pun la masă şi petrec împreună" 181 . Pentru a avea
spor la lucru în anul ce-a început în ziua de Anul Nou era bine ca fiec'.lre om
,.să ia în mâini uneltele cu care va lucra şi să le ridic~ în sus de trei ori" 182 •
Boboteaza se numără alături de Paşti şi Rusalii printre cele mai vechi săr
bători creştine. Dacă Paştile şi Rusaliile corespundeau, ca data, unor vechi săr
o<atol'i evreieşti, Boboteaza îşi are originea, după unii liturgici 193 în sărbătoarea
alexandrină Naşterea Eonului care se ţinea în noaptea de 5...2_pre 6 ianuarie mar>când solstiţiul de iarnă după calendarul egiptean.
După recunoaşterea creştinismului ca religie oficială a Imperiului, Boboteaza era sărbătorită cu mare pompă şi solemnitate. ln ajun se făcea sfinţirea
apei (Agheazma Mare) cu care se botezau, a doua zi, catehumenii care s-au pregătit sufleteşte prin post şi ajun în acest scop. La slujba solemnă din ziua de
Bobotează se citeau ceasurile mari la care participa împăratul cu întreaga curte_
In Ţările Romăne la slujba clin această zi participa domnitorul cu toţi dregătorii
lui mi.
ln calendarul popular Boboteaza, numită şi Apă botează, încheie sărbătorile
CrAciunului, până la Bobotează fiind voie să se colinde 1h 5•
ln ajunul Bobotezii „când mai este un ceas până se face ziuă se face sfinapei în biserică apoi umblă preotul cu cântăreţul prin sat de sfiinteşte casele"186. înainte de-a veni preotul .,fetele pun mărgele la pragul uşii ca să treacă
popa peste ele, postesc toată ziua iar seara mănâncă un ou fiert tare şi sărat,
nu beau apă de loc, se culcă cu mărgelele sub pernă ca să-şi viseze soţul" 187 . Când
preotul intra in casă trebuia să stea pe pat sau pe un scaun ca să stea peţitorii
la fete „femeile puneau sub lăicere grăunţe ca să stea popa pe ele apoi le dă
deau la găini ca să fie ouătoare şi să clocească bine la vară" 188 . Fetele furau din
„mătăuzul preotului busuioc, cu mâna stângă, şi-l puneau noaptea sub cap ca să-şi
viseze ursitul"139.
Preotul şi cântăreţii care umblau cu apă botează erau precedaţi de-o droaie
de copii care „chiraleisează în ograda oamenilor: Popa cu feisa / Tură alunii I
Preu,teasa cu leasa / Diacu cu baltagu / Crâsnicul cu sacul / Tură alunii. Stă
pânul iese din casă cu cana cu alune şi le aruncă pe jos. Copjii se reped ca să
apuce cât mai mul.te apoi pleacă )a altă casă. Stăpânii ştiu că-i aproape popa şi
se pregătesc să1-l aştepte cu crucea de lemn înfăşurată într-un mănunchi de busuioc în care ard şi două lumânări de ceară" 19 o. Femeile pregăteau „fuiorul popii"
care se dădea preotului alături de un colac; fuiorul se alegea cu ochii închişi şi
ţirea

180 ln loc.

Băleni,

mănatul, fiecare
lui, Ja mulţi ani

Covurlui; „copiii în dimineaţa de sf. Vasile umblă cu seavând în buzunar grâu şi când intră in casă zk sănătate noucu sănătate şi aruncă câte o mână de grâu prin casă" (Onceştii

Noi, Tecuci).
1s1 In loc. Odaia, Teleorman.
1s2 în loc. Movileni, Tecuci.
IE3 Prof. dr. Ene Branişte, op. cit., p. 163.
181 Ibidem, p. 164.
195 La Bobotează se desfăceau cetele de tineri formate in vederea colindatului, se împuşca turca.
186 în loc. Marginea Uscaţi, Neamţ.
187 In loc. Haţeg.
188 ln loc. Ruginoasa, Suceava.
1s9 1n loc. Orlat.
190 In loc. Şugatag, Maramureş.
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cum era el a.'ia va fi şi cânepa în anul acela" 191 • în dimineaţa de ajun femeia
„până nu stinge lampa strânge gunoiul din casă şi-l păstrează până primăvara
când îl pune în straturile de ceapă zicând: a5a cum n-am mâncat eu aşa să nu
mănânce nimic roada mea. ln ziua de ajun se ajună"lfl 2 •
In ziua de Bobotează preotul face sfinţirea apei mari „când ies popii cu crucile la râu flăcăii din sat vin călări pe cai ca să-i boteze să fie sănătoşi tot
anur·1:1a. La sfinţirea apei fiecare sătean ducea vase cu apă care erau sfinţită de
preot. Agheazma era adusă acasă şi cu ea erau botezate animalele „fiecare om
după ce vine de la biserică cu vasul cu agheazmă se duce la coşarul sau
grajdul vitelor şi le stropeşte ca să fie apărate de boli şi de rele"1D 4• Cu agheazmă
se botezau si fântânilews din care cauză în satele în care alături de români tră
iau şi evrei. aceştia în ajunul Bobotezii îşi luau apă în doniţe pentru cinci şase
zile 1':u. Agheazma era păstrată peste an fiind bună pentru _„curăţat" vasele spur-cate „dacă într-un vas cade un şoarece vasul se spală cu apă sfinţită şi vasul
rămâne curat" 1' 17 si fântânile când cade o vietate în ele1'1 8 si era bună în cazuri
de boală la oameni şi la animalelml.
.
în noaptea de (i spre 7 ianuarie şi în ziua de Sf. Ion umblau iordănitorii
„băieţii de la 15 ani în sus se adună la o cârciumă sau la o casă unde mănâncă
şi beau pe seama dării ce au plătit-o noii veniţi pentru a fi primiţi între iordă
nitorll Capul iordănitorilor se numeşte şi popă şi poartă o căldărusă un<le strâng
banii şi în care are apă - agheazmă - cu care iordănesc. Un ajutor poartă o
ţepuşă în care se pune carnea care o primesc. Intrând în casă iordănitorii iau
în braţe, pe rând, pe toţi membrii familiei şi-i ridică în sus de trei ori. De multe
-0ri în glumă sătenii ies afară şi se aşează pe un butuc gros, iordănitorii trebuind
să-i ridice cu butuc cu tot. Pe Ioni iordăn-itorii îi udă cu apă dacă nu le dăruiesc
ceva. în ziua de Sf. Ion iordănitorii stau la usa bisericii ca să iordănească mai
cu seamă pe cei care au scăpat în timpul nopiii" 200.
La 40 de zile după Crăciun se sărbătoreşte de către biserica ortodoxă Intâmpinarea Domnului iar de către cea catolică Curăţirea Sfintei Marii (Festum Puri1'1 1 în loc. Arpaşu! de Jos, Făgăraş; „fuiorul ce-l primeşte preotul în ajunul
Bobotezii. AtunC'i când cineva primeşte ceva în plus peste ce avea de priITllit: se
zice că a primit fuiorul popii (ceva pe deasupra)" (Săsciori, Alba); „cel mai frumos fuior îl dădea preotului" (Rimetea, Alba).
m ln loc. Humele, Argeş.
1113 In loc. Pârvu Roşu, Argeş; „,flăcăi se duc călări pe caii lor la biserică
şi acolo preotul îi botează pe ei (descălecaţi) şi pe caii lor" (Viziru, Brăila); „în
ziua de Bobotează e obiceiul să-şi scoată vitele, mai ales caii, în preajma locului
unde se face Iordanul şi preotul stropeşte cu agheazmă vitele ca să fie sănătoase"
(Dăenj, Constanţa); „la Iordan adună toate vitele la un loc, acolo merge preotul
cu prapuri, face slujba peste ele şi le stropeşte cu apă" (Haţeg).
1!1·1 în loc. Macrina, H. Sărat; „se stropesc vitele cu agheazmă ca să înmulţească şi să fie păzite de rele" (Racoviţa, Argeş); „se stropesc cu agheazmă vitele
de acasă, ocoalele, grajdurile, coteţele" (Călugăreni, Neamţ); „stropesc vitele cu
agheazmă, li se dă să mănânce pâine şi grâu şi li se lipeşte de coarne o cruce de
ceară" (Turcata, Dorohoi); „botează cu apă sfinţită de preot toată averea mişcă
toare şi nemişcătoare" (Ionăşeşti, Tecuci).
193 „toarnă agheazmă în fântâni şi putini cu varză" Casin, Bacău.
WG ln loc. Casin. Bacău.
m In loc. Orlat, Făgăraş.
19s '„Când a căzut o vietate in ele şi a murit se scoate toată apa, se curăţă,
.apoi se sfinţeşte cu agheazmă. Când s-a înecat un om, fântâna se astupă" (Vadurile, Neamţ).
1"fl ,.se păstrează pentru cazuri de boală, pentru a se spăla sau stropi cu ea"
(Buhociu Mare, Bacău).
2oJ în loc. Humele, Argeş „merg flăcăii la fântână, se pune un flăcău care
este mai sănătos şi la fiecare le toarnă câte o ciutură cu apă în cap oricât de
'frig este" (Galinceaua, Dolj); „flăcăii ţin calea fetelor când vin cu vasele la fân~
tână şi le udă, apoi se adună la o casă unde fetele aduc mâncare şi fac masă comună unde le cântă lăutarii şi petrec până seara" (Suhaia, Teleorman).
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ficationis Beatae Mariae Virginis). La Roma sărbătoarea a fost introdusă de papa
Gelasie în anul 494 pentru a înlocui sărbătoarea Lupercaliilor care se ţinea la
15 februarie. De Lupercalii aveau loc procesiuni cu făclii aprinse în cinstea zeului Pa111, ocrotttorul turmelor de lupi. Cum în apus Crăciunul se ţinea la 25 decembrie si sărbătoarea Curăţirii a trebuit să fie mutată de la 14 februarie la 2
februarie· când se împlineau 40 de zile de la Naştere. În comunităţile răsăritene
mutarea datei sărbătorii s-a făcut de împăratul Iustin I pentru a scăpa Constantinopolul de calamităţi201.
In calendar4l popular sărbătoarea este cunoscută sub numele de Stretenie.
Se credea că daca „iese ursul din vizuină şi merge la pădure va începe în curând
primăvara, iar dacă intră în vizuină iarna va dura"2c2. Stretenia făcea parte din
Filipii de iarnă, ca dată (30 ianuarie - 4 februarie) zile ce erau ţinute întocmai
ca şi cei de toamnă.
La 1 februarie era ţinut sf. Trif care era considerat patronul grădinarilor şi-a
vierilor. în această zi se face agheazmă la biserică cu care se stropesc „plantele
si legumele pentru a nu fi stricate de omizi"20 3_ în localităţile viticole de Sf. Trifon „fac sfinţiri de apă în vii, dezgroapă o viţă\ o ung cu usturoi, toarn!_ puţin
vin peste butuc apoi petrec în vie"2c 4 •
Acestea au fost sărbătorile praznice împărăteşti cu cele mai mari implicaţii
în calendarul popular. Alături de acestea mai erau un număr de sărbători creş
tineşti sau de zile ţinute pe care le vom prezenta în ordine cronologică.
La 17 ianuarie era ţinut Sânpetru de iarnă „nu se lucra că e rău de lupi"205,
iar la 18 ianuarie era Tănasea ciumei „ţinut pentru ciumă"2° 6 . Tot pentru ciumă
era ţinut Sf. Haralambie. la 10 februarie, „sfântul care a legat ciuma cu un lanţ
de fier" 20;. Se face colivă', sau se ia grâu curat, şi se duce la biserică iar după
sfinţire se aduce acasă şi se dă la toate dobitoacele ca să fie sănătoase" 208 , sau
se ţine până vara „când se dă găinilor să nu moară"20 9 • Sf. Haralambie se ţine şi
ca patron al casei 210. de ziua lui fâcându-se praznice. Sfântul cu ciuma legată cu
un lanţ este des întâlnit în tematica icoanelor pe sticlă din Transilvania.
Luna martie începea cu zilele babelor. Mai importante se credea a fi baba
de primăvară2 1 \ baba de vară2. 1 2 şi baba ·de toamnă21a, cum era vremea în aceste
zile aşa va fi şi în cele trei anotimpuri. Prima zi din martie se mai numea şi
Dragobete-cap de primăvară, zi în care femeile legau Ia mâna sau Ia gâtul fetelor, copiilor sau al lor, ca să nu-i prindă soarele vara, „un şinorel impletit dintr-un
arnici roşu şi unul alb şi un ban de argint"2H. Mărţişorul se purta până când

201 Prof. dr. Ene Braniste, op. cit., p. 166.
2o2 În loc. Orlat.
·
203 „Se face agheazmă la biserică şi se ţine peste an, cu ea se stropesc grădi
nile şi ţarinile pentru a fi ferite de insecte" (Plopana, Tutova); .~este mai mare
peste grădini şi ţarini şi peste gândacii care le strică" (Jijila, Tulcea).
204 în loc. Odaia, Teleorman; „se duce câte unul din fiecare casă la via lui,
taie o viţă la un capăt şi toarnă vin peste ea, apoi se aduP1ă cu toţii la un loc,
pun masă acolo şi se cinstesc" (Spătărei, Teleorman); „se unesc mai mulţi locuitori care au viile la un loc, sau în apropiere, fiecare stăpân taie câte o viţă de
la trei butuci zicând să dea Dumnezeu ploaie şi să le păzească de stricăciuni, apoi
se pun de mântuie o ploscă cu vin" (Cuşmig, Constanţa).
20 s Jn loc. Orlat.
2os în loc. Clopotiva, Hunedoara.
~01 în loc. Vestem, Sibiu.
zea In loc. Mărăcineni, Buzău, Parachioi, Constanţa.
2Ja „poartă ciuma" (Ohaba, Făgăraş).
210 în loc. Risipiţi, Dolj.
211 în loc. Brebu, Prahova.
212 In loc. Ghiojdu Bâsca, Buzău.
rn în loc. Grădişte, Hunedoara; „se duce grâu la biserică şi acel grâu e b'l.ln
când dă molima la păsări" (Dara, Buzău); „de sf. Haralambie prăznuiesc oameniii
că e bine contra ciumei şi a bubelor la oameni" (Orlat, Sibiu).
214 Jn ole. Sirineasa; „a semănăturilor" (Orleşti, Argeş).
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înfloreau pomii2 15 sau pana la Arminden 21 G şi atunci „şnurul îl pun pe un cireş
inflorit ca fata să fie albă şi frumoasă ca florile cireşului" 217 iar cu banul din el
se cumpăra vin pe care „amestecat cu pelin îl bea întreaga familie pe iarbă verde
la Arminden"2 18.
Mentalitatea populară a acordat o mare importanţă zilelor de la începutul
lunii martie în ce priveşte pornitul plugului. La începutul lunii se ducea grâu la
biserică „unde preotul citeşte molitva grâului, apoi îl duc acasă şi-l amestecă cu
grâul de sămânţă"219; se făcea agheazma cu care se stropeau vitele şi plugul
înainte de-a se duce la arat. Agheazma se putea face acasă „cheamă preotul acasă
'ele face agheazmă cu care stropesc vitele şi plugul"2 2D sau „în vechime se strângeau toate plugurile din sat Ia un loc pe un maidan, chemau preotul de făcea
agheazma şi stropea toate plugurile şi vi,tele, apoi toate plugurile arau de clacă
grădinile şi locurile din ţarină a vădanelor şi a oamenilor săraci până la amiază
iar după amiază mergeau la ogorul lor22 1.
La Sr,nţi .~e găteşte plugul pentru a trage măcar o brazdă dacă nu se poate
mai mult. După ce înjugă boii pun în coarnele lor câte un colac iar stăpâna casei
umblă împrejurul boilor şi a plugului cu tămâie aprinsă şi agheazmă ca să dea
Dumnezeu roadă câmpului, Stăpânul cu un copil pleacă la câmp unde după ce
a tras o brazdă ia colacii din coarnele J!llugului şi pe unul il azvârle de-a lungul
ocazdei şi de va cădea cu faţa în sus e semn că anul va fi bogat iar de va cădea
cu faţa în jos e semn că anul va fi secetos"22 2.
Despre Sfinţi sau Mucenici se credea că „bat cu măcicele in pământ ca să
intre gerul şi să iasă căldura"22 3 , de aceea oamenii făceau focuri prin curţi ca
să-i încălzească pe mucenicim. Focurile se făceau cu „toristea din staulele vitelor"22s, cu ,,gunoaiele strânse prin măturaţul curţii pentru a se arde răutăţile"226 ,
cu bozii2Z'7, cu gunoaiele „adunate de prin curţi şi grădini şi aprind cârpe cu
care afumă şi prin casă ca să fie feriţi de şerpi şi boale" 228 . Peste focurile făcute
săreau copiii de trei ori strigând: „cum sar eu focul aşa să sară puricii de la
mine"229; „să intre răceala şi să iasă căldura"2 30 • Pentru a apăra de şerpi pe oa215 In loc. Sirineasa; „a lucrului în timpul verii" (Orleşti, Argeş).
21s în loc. Sirineasa; „a culesului" (Orleşti, Argeş).
217 „se pune la gâtul copiilor fetelor şi a femeilor câte un ban de argint, legat cu aţă albă împletită cu aţă roşie, iar la Armfoden îl dezleagă de la gât şi
aţa o leagă de un trandafir inflorit ca să fie frumoase ca trandafirul~ (Tonţeşi,
Iaşi); „îl poartă până Ia finele lunii când şnurul se pune pe un cireş înflorit ca
fata să fie albă şi frumoasă ca florile cireşului" (Frumoasa, Teleorman).
218 In loc. Chiliile, Roman.
210 In loc. Chiliile, Roman.
2w In loc. Mărăcineni, Buzău; Ciubanca Someş.
2 21 In Ioc. Ciubanca, Someş; Gălăşeşti, Argeş.
222 în loc. Bătrâneşti, Neamţ.
22 3 fn loc. Bogdăneşti, Tutova; „ies mai multe pluguri, femeile toarnă câte
un vas cu apă pe coarnele plugului ca să fie vara umezeală şi să rodească câmpul" (Drklu, Olt); „în luna martie când ieşeau la plug, acum mulţi ani in urmă,
era obiceiul de a lua cu dânşii mai mulţi colaci pentru a-i da de pomană ca să
dea Dumnezeu rod ogoarelor" (Bereşti, Covurlui); „în ziua cea dintâi când ieşeau
la plug se făceau colaci mari care împreună cu vinul se sfinţeau şi se dădea plugarilor apoi plecau la arat" (Neguleşti, Tecuci').
22~ în Joc. Corod, Tecuci; „mucenicii bat cu bâtele în pământ să creacă iarba"
(Sendreni, Covurlui); „bat cu măciucile ele scot căldura şi ascund frigul" (Uda de
Jos, Argeş); „în acea zi vin mucenicii cu măciucile şi dau cu ele în pământ să
iasă căldura" (Andrieşeni, Ia1i).
22s In loc. Ungureni, Tecuci.
226 în Ioc. Ilovăţu, Mehedinţi.
221 în Ioc. Costeşti, Argeş.
228 In loc. Spăterei, Teleorman.
229 în loc. Pănatu, Buzău.
~ao în loc. Gargalic, Constanţa; „sar peste foc ca să fie iuţi ca focul\ ~i să
aibe noroc" (Brebu, Prahova); „strigă, câr1d sar, să intre răceala şi să iasă căl
dura" (Cara Murat, Constanţa).
40 - Acta Mvsei Porolissensis, vol. XX, 1!196
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meni şi pe an!imale „femeile iau o oală cu foc peste care pun trenţe de cârpe
dau ocol casei, grajdului, pe la toate animalele din ogradă ca să-i ferească Dumnezeu de şerpi"2a1.
De Sfinţi se făceau mucenici. Erau două feluri de mucenici, iunii care se
făceau din „pâine dospită" şi alţii care se făceau din „pâine nedospită". Ambele
feluri de mucenici aveau forma unui 8 culcat. Cei care se făceau din pâine dospită „se fac din pâine în formă de 8 în care se pun boabe de cânepă şi se coc
in cuptor. Când se scot se frâng în coarnele plugului apoi îi aruncă în sus zicând
•Că atâta să se facă bucatele la vară"~J.1, sau se ungeau cu miere şi se dădeau pomană. Cei care se făceau din pâine nedospită ,„se fierb în apă sărată se scot în
străchini cu zeamă cu tot, peste ei se pune miez· de nucă, julfă (lapte de să
mânţă de cânepă pisată, strecurată) şi miere sau zahăr"2 33 .
La 17 martie se ţinea Alexie. în calendarul religios „cuviosul Alexie, omul
lui Dumnezeu" n-are nici un semn distinctiv de sărbătorire (cruce neagră sau
roşiei. In calendarul popular Alexie era ţinut pentru că se credea că în această
zi ies toate jivinile care au stat amorţite în timpul iernii în pământ. în dimineaţa zilei se făceau focuri prin grădini, „arzând gunoaiele strânse pentru ca insectele să nu strice semănăturile şi jivinele să nu se apropie de casă"2 3 '. În ziua
de Alexie nu e bine să faci pâine în cuptor nici turtă pe vatră „că de le faci sunt
aşa de rele că nici peştii nu le mănâncă"235.
Bunavestire (25 martie) este prima sărbătoare praznic împărătesc după echinocţiu de primăvară. Chiar dacă ea marchează un prag important în evoluţia timpului, sărbătoarea n-are prea mari implicaţii în calendarul popular. La Bunavestire vin rândunelele şi cucu „care de acum cântă"2 3 6. In dimineaţa zilei de Bunavestire „se fac focuri în grădini ca să afume pomii pentru a fi roditori, se înconjoară casa cu un lanţ zicând: fugiţi şerpi, fugiţi broaşte că v-ajunge blagodatele şi vă rupe spatele"237 •
Pentru luna aprilie atât calendarul religios cât şi cel popular consemnează
(în anii în care Paştile nu cad în această lună) o singură sărbătoare, Sf. Gheorghe la 23 aprilie. Sfântul Gheorghe sau Sânjorzul este una dintre cele mai importante sărbători ale calendaru.lui popular, ea marcând începutul anului pentru:
proprietarii de animale; îngrijitorii de animale (păcurari, văcari); paznicii de ţa
rină „se închide ţarina, de la această dată până la Vinerea Mare ţarina este privegheată de păzitori anume care acum îşi încep serviciu" 23 B care au grijă ca
„animalele" ce sunt prinse pe moşia străină să fie închise la oborul primăriei"2 39 ;
şi pentru servitori.
Printre faptele bune atribuite Sfântului, alături de omorârea balaurului (atribut care se regăseşte în toate reprezentările iconografice) sunt şi „sfântul venea
cu căldură şi cu mana câmpului"2'D „descuie cerul iar Sf. Dumitru il încuie"241;
„e mai mare peste grădini şi livezi, aduce verdeaţă, până la el nu se satură animalele cu iarbă, de aceea se formează turmele şi se tocrneşc ciobanii pentru
a le păzi"2'2.
şi

23 1 In loc. Mischii, Dolj.
232 în loc. Viziru, Brăila; „cu mâinile pline de aluatul din care au făcut
măcinicii. femeia merge în grădină la pomul sterp zicând: după cum sunt mâinile
mele încărcate de aluat aşa pomii din grădină să fie încărcaţi de fructe" (Drajna
de Sus, Prahova).
203 în loc. Drajna de Sus, Prahova.
23
' In loc. Drajna de Sus, Prahova.
235 în loc. Ciubanca, Someş.
236 în loc. Broşteni, Suceava.
•31 In loc. Ciubanca, Someş.
233 în loc. Broşteni, Mălini, Suceava.
209 în loc. Brebu, Prahova.
2'o In loc. Grohor, Tecuci; „până vine sf. Gheorghe nu se face cald·' (On.ceştii Noi, Tecuci).
24, în loc. Răscani, laşi.
212 ln loc. Păstrăveni, Neamţ.
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în ajunul Sf. Gheorghe - mânecătoare - „se dă vitelor cu lapte frunze de
jugastru cu tărâţe şi sare ca să aibe lapte precum jugastru mâzgă" 243 , sau plecau decuseară cu animalele „prin livezi şi holde de grâu păscându-le până dimi~
neaţa ca să aibe izvor de lapte"244.
Roua adunată în noaptea spre Sf. Gheorghe avea proprietăţi curative dacă
era adunată „înainte de a răsări soarele era bună contra durerii de. oc)li Şi
contra bubelor"2<5. Pentru ca oamenii să fie feriţi de bube şi de boli era bine ca
.,în zorii zilei să se tăvălească prin rouă ca să fie sănătoşi peste an"2•B. Tot în
ajun se putea lua mana câmpului şi a animalelor de către femeile vrăjitoare „o
femeie în pi,elea goală, cu părul despletit, ia în mână un căuş de lemn şi adunând roua de pe câmp zice: nu adun roua ci mana câmpului"' 247 • Roua adunată
din căuş o pune la holda lor" 2 '~.
Mana sau sporul animalelor se putea lua dacă „o femeie în pielea goală,
cu părul despletit şi cu un săculeţ legat de picior umblă prin izlazul vacilor şi
a oilor şi umple de rouă săculeţul, apoi îl stoarce într-un hârdău zicând: ceas
de la (numele animalelor altor oameni). Face aşa de trei ori apoi roua adunată
o dă s-o bea vaca ei ca să dea lapte mult şi gras" 249 • Se creldea că animalele
numite de vrăjitoare iiau „vacile cu lapte care au trecut pe unde a umblat vră
jitoarea nu vor avea lapte bun, gras ci un lapte albastru, subţire şi nu vor putea
ţine laptele în uger, se mulg singure"25D.
Cea mai des întâlnită metodă de apărare a câmpului şi-a animalelor contra
„luatului manei" era cântatul din bucium „seara în ajun au obiceiul a cânta din
bucium, un instrument făcut din coajă de tei, lung de 2 m. în forma unui corn
de bou, pentru a nu se putea lua mana vacilor" 251 , crezându-se „că sunetul buciumului îndepărtează strigoii"Z52 sau le lua puterea. Tot în acest scop se punea la
porţile gospodăriilor, pe stălpii porţilor, la pragurile caselor, grajdurilor, coşarelor,

243 In Joc. Bârzenii de Pădure, Gorj; „în ajun pasc vitele toată noaptea liber
chiar prin holdele oprite" (Frumoasa, Teleorman); „vitele pasc peste tot atunci"
(Drăcşeni, Teleorman).
244 în loc. Babele, Vlaşca.; „în ajunul Sf. Gheorghe până-n ziuă se duc cu
vitele la păşune când este iarba înrourată" (Bradu ele Jos, Argeş); „bagă amimalele
în grâu mai ales boii cu credinţa că Sfântul le ţine carnea frumoasă pe boi" (Co!-

ţea,

Brăila).

245 în loc. Andrieşeni, Iaşi.
246 In loc. Măstăcani, Neamţ; .„roua e spre sănătatea lor şi:..a animalelor"
(Bradul de Jos, Argeş); „cei care au bube se duc prin bucate ca să se spele cu
rouă zicând că Sfântul îl tămăduieşte" (Colţea, Brăila).
~ 47 în Ioc. Torceşti, Tecuci.
248 „femeile vrăjitoare umblă în pielea goală prin holde şi cu un măsar adună
rouă de pe ele, apoi stoarce măsariu şi roua o pun la holda lor" (Cleanov. Mehedinţi).

2•n în loc. Bogza, R. Sărat.
250 In loc. Buhociu Mare, Bacău; „fermecătoarele iau apă din râul peste care
trec turmele zicând că le ia laptele" (Dâlma, Mehedinţi).
251 in loc. Onceştii Noi, Tecuci; ~.se cântă din bucium în noapte de Sf.
· Gheorghe ca să nu la fermecătoarele mana" (Brebu, Prahova); „cântă ~i~n bucium in seara ajunului, băieţii se urcă pe un deal înalt de unde cântecul buciumului se aude în depărtare, cred că fermecătoarele auzind acest cântec li se curmă
puterea de-a face acele farmece" (Bălceşti, Vâlcea); „se cântă seara din bucium ca
să nu poată lua fermecătoarele sporul" (Turcoaia, Tulcea); „noaptea în ajunul Sf.
G_heorghe umblă vrăjitoarele pentru a lua mana vitelor. Dacă cineva va suna din
bucium mai devreme în acea seară oamenii nu se tem de vrăjHoare" (Cavandineşti, Covurlui).
2° 2 în loc. Corbasca, Tecuci; „cântă din bucium de tei pentru ca să nu s-apropie strigoii şi să ia mana vitelor" (Avrămeşti, Tutova); „cântă ciobanii încontinuu
cu buciumul ca să nu se poată apropia fermecătoarele să ia laptele, oamenii pun
o brazdă verde înaintea pragului'· (Păcuriţi, Prahova).
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iarbă verde în care înfingeau ramuri verzi ·de salcie, fag sau tei 253 „pun
verde la pragul uşii şi fagi la poartă, iar după trei zile iau brazda şi o
duc la locul de unde au luat-o" 254 . La vasele în care mulgeau se puneau „cununi
de salcie verde" la toartă şi sub vase „în ajun femeile înconjoară vasele in care
mulg cu cununi de salcie şi le pun pe iarbă verde şi nuiele de salcie verde" 255 .
In ziua de Sf. Gheorghe nu se doarme „că-i ia somnul mieilor şi toată vara
dormitează":r.i 6 • Oamenii, mai ales tinerii au obiceiul de-a se uda şi : urzica 257 • In
anii în care Paştile sunt după Sf. Gheorghe de Sânjorz se mânca prima oară carne
de miel. Carnea de miel friptă se ducea la biserică în această zi „fac jertfă câte
un m!el, îl duc întâi la biserică apoi se pun şi se ospătează"258 •
In majoritatea localităţilor de Sânjorz se numărau oile şi se făceau turmele
c;ire erau date in grija ciobanilor. La formatul turmei „cheamă pe preot de stropeşte cu agheazmă turmele ca să fie ferite de boli, apoi le scot la păşunat"2 59 . O
dată cu formatul turmelor „se însamnă mieii iar vârfurile de la urechi se bagă
într-un muşuroi de furnici c;i să se înmulţească oile ca furnicile" 260 . Când se mulgeau întâi oile la vasele în care se mulg se leagă nuiele verzi de salcie, tei, jugastru „femeile aduc găleţile încinse cu o nuia de salcă verde"26t. Din primul
lapte muls se făcea caş ce se sfinţea la biserică şi se da pomană26 2 • Cân6 Paştile
cădeau înainte de Sf. Gheorghe caşul obţinut din primul lapte muls era utilizat pentru a face pască cu el.
În ziua de Sânjorz se semăna busuiocul „dimineaţa înainte de a se intra la
biserică, femeile şi fetele seamănă busuiocul" dimineaţa înainte de a se intra la
biserică „femeile şi fetele seamănă busuiocul cu gura în stratul preparat de
seara şi dezbrăcându-şi cămaşa îl boronesc cu ea spre a fi mirositor" 263 .
In satele ardelene se făcea Sânjorzul „adică îmbrăcau cu frunze verzi pe un
tânăr şi-l purtau pe uliţele satului, însoţit de ceata flăcăilor. Sătenii ieşeau. cu
vase cu apă ca să ude Sânjorzul" dar acesta era apărat de flăcăi. Udarea Sânjorzului era considerată ca o mare performanţă de către comunitatea sătească.
Convoiul cu Sânjorzul era cinstit cu băutură sau cu bani de către săteni. „Sânjorzul se dezbrăca de frunze pe pământul unei gazde care cinstea întreaga ceată
având credinţa că pământul său va fi mai roditor" 2G4• Tot la Sânjorz în Mara~
mureş se uda plugarul care a ieşit primul la arat în acel an. în jud. Gorj „oamenii ies cu mâncare şi băutură pe un deal unde vine ~i preotul cu steagul Sf.

glii de
brazdă

253 „In dimineaţa ajunului se pune la casă, poartă, grajd, ramuri de fag
vel'!de" (Lăpuşata, Argeş); „se pune brazdă pe stâlpii porţilor cu câte o ramură
de salC'ie verde" (Dăeni, Constanţa); „glie verde cu o mlădiţă de răchită verde
se pune pe stâlpii porţii şi-n colţurile casei" (Boteşti, Roman); „pun pe stâlpii porţii brazdă de pământ in care se înfig ramuri de răchită" (Bistricioara, Covurlui).
1n satele din Transilvania se punea rug ca să se agaţe strigoii în el (Haţeg, Orlat).
254 în loc. Balta, Mehedinţi; „se pune arminden, o prăjină de fag înaltă la
poartă" (Pojarul de Jos, Gorj); „în ajun aduc ramuri de jugastru, iau din el de
pun la toate acareturile şi lucrurile din casă" (Socetu, Teleorman).
255 In loc. Orlat, Sibiu.
256 în loc. Dragosloveni, R. Sărat; „să nu doarmă în acea zi că capătă somnul mieilor" (Măstăcani, Neamţ).
m „tinerii se bat cu urzici pentru a fi iuţi peste an<; (Chiliile, laşi); „oamenii se bat cu urzici" (Ciubanca).
258 În loc. Gargalâc, Constanţa; „se numără oile şi se aşează stâna şi vitele
se dau la imaş" (Haciungi, Roman); „cea mai mare parte din ei taie câte un miel
şi-l duc la biserică, apoi vin acasă şi se ospătează (Tichileşti, Constanţa); „primă
vara mănâncă prima oară carne de miel la Sf. Gheorghe" (Pârlita Teleorman).
259 In loc. Tichileşti, Constanţa.
260 în loc. Viziru, Brăila; „în ajun se face numărătoarea oilor şi se potricălesc
oile şi mieii în urechi apoi fac turme şi le duc la munte" (Pojarul de Sus, Teleorman).
2s1 In loc. Peri, Mehedinţi.
262 „fierb laptele şi-l împart de pomană la vecini" (Peri, Mehedinţi).
26 3 In loc. Cristeşti, Botoşani; „femeile şi fetele semănau busuiocul, după ce
l-at.ţ semănat la loc curat se trage pe deasupra lui cu cămaşa" (Grumezeşti, Neamţ).
2e1 ln loc. Ciubanca, Someş.
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'Armindenul se ţinea la I mai. El era ţinut diferit în localităţile rurale ro-

mâneşti, în cele moldovene era considerat o adevărată sărbătoare „cu 10 ani în
urmă ţăranii mai bogaţi ~e duceau la păduri unde petreceau cu lăutari, mâncând
carne de miel pe iarbă verde şi bând vin roşu amestecat cu pelin" 266 . La Arminden „se bea mărţişorul ca să fie sănătoşi"26 7 , adică cu banul care a fost legat cu
şnurul alb-ruşu la I martie, se cumpăra vin roşu „care se bea amesteca cu ~in
pe iarbă verde ca să prindă sânge"2°8.
în ajunul Armindenului se punea la porţile gospodăriilor arminden „pun la
poartă un arbore înalt de fag cu frunze numai la vârf pe care îl lasă acolo până
fac pâine nouă şi atunci fac din el un jăruitor iar cu restul arde cuptorul"2 69 •
Armindenul era termenul limită până la care se putea semăna porumbul
•. dacă nu se seamănă cucuruzul până la Arminden poţi băga mestecăul mămă
ligii în foc"2 7D. Se credea că orice „s-ar semnăna în ziua de armindeni rodeşte
mult şi bine"2.71 şi că era bine în această zi ca „oamenii cu boi să facă clacă la
cei săraci"272.
La 12 mai o;e ţinea GhermanuF 7 J care era „un sfânt ce poartă ploile cu
piatră" 274 sau .,are puteri asupra grindinei şi a viermilor"~ 75 . In ziua de Gherman
nu se lucrează 276 mai ales nu se lucrează în viF 77 şi la câmp 27B pentru ca „să nu
mănânce viermii semănăturile ~i vitele"2 7n să nu se facă viermi la rădăcina burcatelor280. Ghermanul era praznicul rudarilor „ce-l ţin numai cu carne de miel"28l.
Constantin şi Elena, sărbătoarea religioasă din 21 mai, marca în unele localităţi data la care erau duse turmele de oi la munte2B2.

Prima zi ţinută din luna iunie este Vartolomeu, la 11 iunie. La această dată
calendarul religios menţionează pe sf. apostol Bartolomeu fără însemne de cinstire
deosebită. Mentalitatea populară îi atribuie sfântului puterea „de-a purta vântoasele"2"1 .,aduce vijelif( 2b 4 şi „e rău de piatră"285. ln această zi răsare găinuşa
pe cer „ciobanii păzesc să o vadă când răsare căci cred că le merge bine la oi,
265 în loc. Tuleşti, Gorj.
266 In loc. Bârcu Siliştea Covurlui: „se pregătesc cu felurite mâncari şi vin,
merg la pădure sau la loc cu verdeaţă şi-şi petrec" (Sipeni Tuţcani, Covurlui); „se
bea vin roş cu pelin pe iarbă verde" (Blăjeşti, Bacău); „orice se seamănă în ziua
<le -1 mai rodeşte mult şi bine" (Buhociu Mare, Bacău); „oamenii ies la o poiană
cu iarbă verde, se pregătesc cu vin pelinat şi cu mâncări, se rostogolesc pe iarbă
cu credinţa că le va merge bine şi vor fi veseli peste an" (Cuiejd Gârcina, Neamţ).
2 u7 ln loc. Buhociu Mare, Bacău.
2ss în loc. Sendreni, Covurlui.
269 In loc. Haţeg; „pun ramuri de fag verde la poarta fiecărei case (Cârli,...
gaţi, Gorj); „pun tufe verzi pe la porţi" (Ungureni, Tecuci); „fiecare aduce şi înfige
lângă casă un arbore de fag (Bârca Dolj); „se aduce din pădure un fag subţire
şi înalt şi se reazămă de casă unde stă până se seceră grâul, atunci pâinea nouă
se coace cu lemnul din arminden, de regulă se face o pogace" (Ţebea).
210 în loc. Orlat, Sibiu.
211 In loc. Buhociu Mare, Bacău.
212 In loc. Mălini, Suceava.
27 J în loc. Slobozia, Gorj; „Ghermanul este ţinut în marţea a doua după Rusalii, iar în Grohor Tecuci în miercurea a patra după Paşti.
214 în loc. Grohor. Tecuci.
21s In loc. Perieni, Bogeşti, Tutova.
2;6 ln loc. Slobozia, Gorj.
211 ln loc. Ionăseşti, Tecuci.
278 In Ioc. Buzeşti, Olt.
~79 în loc. Godineşti, Tecuci.
26J în loc. Tismana, Gorj.
25 1 In loc. Ruptura, Mehedinţi.
262 In loc. Năsăud.
2BJ în loc. Veţelu, Hunedoara.
261 In loc. Blăjeşti, Muscel.
26s în loc. Zăvoieni, Vâlcea.
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îngrăşa şi înmulţi. De atunci începe a se învârtoşa grâul şi porumbul
cum vede găinuşa creşte ca smuls din pământ. Atunci oamenii nu lucrează nici
in câmp nici acasă
pentru că grâul are şi el o sărbătoare şi atunci încă să
lucri?" 28 s.
Nasterea Sf. Ioan Botezătorul este cea de-a treia sărbătoare crestină care
cinsteşte naşterea unui personaj biblic 287, fiind instituită foarte probabil. pentru a
înlocui unele sărl.Jători păgâne cu caracterul agricol ce aveau Joc în perioada solstiţiului de vară2s 0 •
în calendarul popular sărbătoarea este cunoscută sub numele de Sânzâiene
sau Drăgaică. Sânzâienele în terminologia populară desemna atât o floare 1Galium verum L) cât şi nişte fiinţe fantastice. Ca fiinţe fantastice Sânzâienele erau
„cele sfinte care umblă cârd şi pocesc pe cei care au făcut un păcat mare sau.
au jurat strâmbl"im „zeiţa florilor şi când vine ziua lor iau mirosul florilor şi din
această zi toate florile şi ierburile dau înapoi"2 90; „sunt 7 fete frumoase, luminoase, harnice, curate şi bogate ce locuiesc la marginea pământului de unde trimit toate moliile şi gângăniile care strică şi rod semănăturile, hainele şi fructele
tuturor acelora care lucrează în ziua lor" 291 ; „sunt nişte fiinţe care au puterea
a face ca buruienile să fie de Jeac"2J 2 • In unele localităţi din Vechiul Hegat Sânzăienile sunt asimilate cu Iana Sânzâiana (Juna) sora soarelui ~i se credea că în
această zi luna a căzut în mare ~i a fost mâncată de mreană~ 93 •
Sânzâienile erau considerate a fi şi sărbătoarea soarelui „e ziua soarelui că.
la amiază se odihneşte şi soarele iar după amiază se întoarce crugul anului" 294 şi
a cânepii 29 5. Sărbătoarea era data la care trebuia să se termine săpatul „la Sânzâiene se aruncă sapa în pod semn că s-a terminat săpatul cucuruzului" 206 şi să

li se vor

în loc. Orlat. Sibiu.
In general sărbătorile biblice comemorează data morţii personajelor nu
pe cea a naşterii excepţie făcând Naşterea lui Iisus, a Maicii Domnului şi a lui
Ioan Botezătorul.
2 ~a Prof. dr.
Ene Branişte, op. cit. p. 224.
2;n în loc. Humele, Argeş; „sunt nişte sfinte care umblă prin aer" (Bradul de
Jos, Argeş).
z9o în loc. Mărgăriteşti, Romanaţi; „vin în noaptea de Sânzâiene şi dau leacuri
la toate florile" (Licuriciu, Romanaţi); „sunt doamnele florilor" (Albeşti, Olt); ,,din
această zi toate plantele şi buruienile dau îndărăt, nu mai cresc" (Galinceaua,
Dolj); Drăgaica e doamna florilor" (Toleşti, Gorj).
2s 1 In loc. Avrămeşti, Tutova; „sunt mai mari peste molii" (Puieşti, Tutova);
„sunt ţinute pentru molii şi alte insecte care rod hainele" (Săveni, Doroho'i); „sânzâfenele sunt nişte păsări care, nu ştie nimeni unde trăiesc, dar ele vin pe timpul când holdele leagă şi fructele sunt în floare, se plimbă pentru a găsi gânganiile stricătoare ale acestora" (Grohor, Tecuci).
2,2 în loc. Hlăpeşti-Talpa, Neamţ; „vin în noapte sânzâienelor şi dau leacuri
la toate florile (Licuriciu, Romanaţi).
~ 03 ln loc. Socetu, Teleorman; „ar fi ziua în care ~-a logodit soarele cu sora
lui, luna" (Gângiova, Dolj).
2"4 In loc. Ipatele, Vaslui; „nu lucrează nimeni, se odihnesc că şi soarele se
odihneşte" (Bărăşti, Vaslui); „sărbătoarea soarelui, se zice că joacă soarele în loc
de trei ori, la prânz, la amiazi şi la chindie" (Gângiova, Dolj); „la Sânzâiene se
întoarce crugul cerului" (Tibucanii de Sus, Neamţ); „Sânzâienele sunt sărbătoarea
soarelui, oamenii spun că in această zi stă soarele" (Grumezeşti, NeamO; sărbă
toarea soarelui e la Drăgaica, la 24 iunie, se zice că dacă s-ar uita cineva cu
atenţie la el îl vede jucând" (Măgurele, Teleorman); „e ziua în care Dumnezeu
a despărţit pentru totdeauna pe soare de sora lui, luna, pe el l-a orânduit ziua
iar pe ea noaptea" (Socetu, Teleorman).
2; 5 în loc. Basarabi, Suceava; „sărbătoarea cânepii" (Cotuşca, Dorohoi); „săr
bătoarea cânepii" (Văleni, Roman); „cea mai mare sărbătoare pentru cânepă" (Cos286
237

tişa,

Neamţ).

2ss

In loc.

Şinca

Veche.
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înceapă cositu1201 şi seceratu12ss „în această zi din grâul secerat întâi se fac prescuri si se duc la biserică"299. Tot la Sânzâiene se adunau flori de sânzâiene de
pe câmp din care se făceau, pentru fiecare membru al familiei, câte o cunună
care se punea pe casă şi a doua zi dimineaţa „înainte dE!l-a răsări soarele se duceau să vadă ce găsesc pe ele, peri de porc, oaie, vacă, crezând ·că vor Javea
noroc la acele animale" 3 ~ 0 • Dacă cununa unei persoane cădea jos se credea că acea
persoană va murP0 1• Cu ajutorul cununilor se putea şi ursi de noroc ',,în seara
de sânzâiene babele se duc prin livezi iau sânzâiene şi fac cununi care le pun
pe capul fetelor şi-a băieţilor şi în urmă le duc la loc curat. Dacă a 'doua zi
(24 iunie) cununa va fi încărcată de rouă copilul va avea noroc, ~e nu va avea
noroc"' 302, şi de măritat „fetele strâng sânzâiene şi fac din ele cununi pe care
seara le pun la colţul casei spre răsărit ca să răsară soarele pe ele. Dimineaţa,
în ziua de Sânzâiene, se duc cu ele, cu ochii înclili)i, în ocolul vitelor şi dacă o
mănâncă o vită tânără cred că flăcăul ce o va lua va fi tânăr şi frumos"' 303 .
Florile de sânzâiene culese în ajun .,erau bune de afumat pentru anumite
boli" 304 şi se încingeau cu ele „ca să nu-i doară mijlocul"' 305.
în ziua de Sânzâiene în toate comunităţile rurale româneşti femeile „au obiceiul de a scoate toate lucrurile diJI casă, mai cu seamă pe cele din blană şi
lână, afară, le întind la soare şi le scutură ca să nu le mânce moliile" 3au. Pentru
a avea cânepa fuiorul lung şi moale „se unge cânepa, dimineaţa, cu unt ca să
aibe fuiorul moale ca mătasea"ao1.
Ciobanii se temeau de ploaia din ziua de Sânzâiene deoarece aiduce
găl
bează „dacă plouă în ziua de Sânzâiene, toată ploaia ce cade e gălbează•· 3 os, din

w7 „Drăgaica e

zi de

sărbătoare

şi

pentru începutul cositului"

(lnsurăţeL

BrăilaJ.

„e începutul ieşirii la secere" (Dăenei, Constanţa); „zic că atunci câmpul
să fie pe jumătate secerat" (Turcoaia, Tulcea).
~"" In loc. Vaşcău, Bihor.
• 00 ,.fac câte o cunună de sânza1ene pe care le pun pe streaşina casei dinspre
rasarilt, a doua zi până a nu răsări soarele se scoală fiecare şi-şi ia cununa şi-o
caută cu deamănuntul să găsească pe ea peri de diferite animale, crezând că la
acele animale vor avea noroc" (Bistricioara, Covurlui); „fetele adună de pe câmp
flori de sânzâiene. fac cununi pe care le pun în cheotoarea casei aşa fel ca să
fie în faţa soarelui când va răsări. Dimineaţa merg să vadă ce peri sunt pe ea"
(Bogdăneşti, Suceava).
301 „se adună flori galbene şi se fac cununi care . se aruncă pe casă pentru
fiecare om, la cine îi cade cununa acela va muri" (Tismana, Gorj).
n în loc. Totoeşti, Neamţ.
ao3 în loc. Broşteni, Suceava.
:JO• In loc. Gălăşeşti, Argeş; „se afumă în caz de boală" (Călineşti, Vâlcea);
„se aduc de pe câmp sânzâiene şi alte flori cu care se afumă copiii când sunt
bolnavi" (Comoşteni, Dolj).
acs în loc. Humele, Argeş; „adună de prin livezi o plantă care se pune la
cingătoare şi o poartă toată ziua" (Cârligeni, Gorj).
3CG în loc. Crumezeşti, Xe;:imt; „femeile au obiceiul de a scoate şi scutura hainele şi îmbrăcămintea din casă, adună o buruiană cu flori galbene de pe câmp şi
o pun printre haine ca să nu le strice molile" (Smulţi Covurlui); „în dimineaţa
ace lei zile toate fetele scot afară scoarţele, vei'inţele, ştergare' e şi toate lucruri!(•
din casă ca să nu le mănânce moliile" (Viziru, Brăila); „la Sânzâiiene se scot
afară din casă covoarele, lăicerele şi tot ce au mai frumos" (Godineşti, Tecuci):
„se scot toate hainele şi aşternuturile la soare spre a fi ferite de molii şi a-şi
dobândi prima lor frumoseţe" (Buhociu Mare, Bacău).
307 In loc. Drajna de Sus, Prahova; „la Drăgaică ung femeile cânepa de la
colţurile locului cu unt ca să fie moale la fir" (Ceptura, Prahova); „in dimineaţa
zilei ung cânepa cu unt ca să fie moale şi albă" (Tismana, Gorj).
a;s în loc. Câieni, Gorj.
"' 8

trebuie
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care cauză „ciobanii ţin oile închise toată ziua zicând că atunci ele iau gălbeazi
din rouă şi mor, le dau iarbă cosită să mănânceaon.
Sânzâienile erau considerate a fi jumătatea verii3 10 ziua până când cântă
cucu 311• în localitatea Pojarul de Sus jud. Gorj sânzâienele erau considerate a
fi cea mai mare sărbătoare pentru vii. In această zi toată lumea din sat „iese la
pimniţele din deal cu mâncare şi băutură. Preotul face slujba după care merge în
deal unde face sfeştania şi rugăciuni la Dumnezeu să apere viile de vijelii şi
grindină şi să dea rod. După aceasta se aşează cu toţii la ma5ă".
în unele localităţi din judeţele: Argeş, Brăila, Constanţa, Muşcel, Olt, Homanaţi, Teleorman, Tulcea şi Tutova, Sânzâienele erau cunoscute şi sub numele de
Drăgaică. Drăgaică se numea iarmarocul din 24 iunie 31 2 .„o zi respectată pentru
seceriş" 313 • În această zi fetele se îmbrăcau cu hainele cele mai frumoase 311 şi se
alegeau cele mai frumoasea1s şi de dimineaţă porneau, însoţite de un fluieraş 316 şi
jucau pe la case. Unele din fete erau îmbrăcate bărbăteşte 3 17 şi se înarmau cu
coase3 18 • Când se întâlneau două grupuri de drăgăici pe la răspântii se luptau
intre ele până ce o ceată o biruia pe cealal.tă. Informaţiile despre drăgaică sun.t
relativ puţine, obkeiul se pare a fi ieşit de mult din uz, dat fiind că şi informatorii menţionează acest lucru „el a fost în trecut" 31 ''.
Sfinţii apostoli Petru şi Pavel sunt singurii sfinţi pe care biserica creştină
ii cinsteşte şi prin orânduirea unui post care durează de la Duminica Tuturor
Sfinţilor până la 29 iunie. Ca timp acesta poate să dureze de la 28 zile (când
Paştile sunt în 4 aprilie) până la două zile (când Paştile 5unt după 1 mai) 323 •
In calendarul popular Sf. Petru este considerat sfântul cel mai apropiat a
lui Dumnezeu sau a lui Iisus 321, sfântul care a umblat cu Dumnezeu pe pământ
cu care ocazie are o serie de peripeţii: mănâncă bătaie de la nişte beţivi pentru
că nu vrea să cânte cu vioara 322 (beţivii fiind lemnari pentru a~i pedepsi, sfântul bate cuie de corn în brad pentru ca lemnul să se lucreze mai greu)32°; este
bătut de două ori de bărbatul unei femei care i-a găzduit 3 2~; nu sunt
primiţi de
şi

3on în
multe ori
oto In
311 ln
312 în

loc. Ţeleşti, Gorj; „ciobanii
mănâncă iarbă cu gălbează"

ţin oile mai mult în st aur pentru că de
(Slobozia, Gorj).
loc. Ţuţora, Iaşi, Popana Tutova.
loc. Godineşti, Tecuci.
loc. Surdila Greci, Brăila; Băneasa, Covurlui; Gura Boului, Olt.
313 In loc. Parachioi, Constanţa.
314 în loc. Topalu, Constanţa.
315 în loc. Parachioi, Constanţa.
3tG In loc. Mârleanu, Constanţa.
a11 în loc. Ciobanu, Constanţa.
318 în loc. Ciobanu, Constanţa.
an 1n loc. Ceacâru, Brăila.
no Prof. dr. Ene Branişte, op. cit. p. 259.
32-1 In loc. Cârjoaia, Iaşi.
322 în loc. Poiana de Sus, Dâmboviţa; D,-zeu cu sf. Petru trec pe lângă o
cârciumă şi Sf. vrea să intre cu toate că D-zeu :se opune. Dumnezeu îi face în
spate o vioară fără ca Petre să ştie. Intrând în cârciumă nişte beţivi ii cer să
le cânte din vioară şi la afirmaţia lui că nu e lăutar il bat" (Copâcielu, Făgă
raş).

m In loc. Târgu Bereşti, Covurlui.
3 24 ln loc. Ceacâru, Brăila: „cum umblau Dumnezeu cu sf. Petru întâlnesc un
câine turbat de care sfântul se teme. Dumnezeu îi spune să nu se teamă că nu
le face nici un rău, turbaţi sunt alţii. Trag în gazdă la o femeie 'iar noaptea
când vine bărbatul acesteia beat il bate pe Petre care dormea la margine. Când
bărbat;ul iese afară sfântul ii cere lui Dumnezeu să schimbe locurile. Bărbatul
când se reîntoarce zice că pe cel de la perete nu l-a bătut şi-l mai bate o dată pe
sf. Petru" (Docani, Tutova).
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fură paharul de aur de la săracul ce i-a găzduit3 26 ; nu îna lui Dumnezeu327 ; etc.
Mel'l\talitatea populară i-a conferit sf. Petru şi calitatea de patron al lupiilor, el având puterea de-a „lega gura lupilor" 328, pentru 40 de zile 32 9 • Sfântul este
cel care se îngrijeşte de hrana lupilor care
„îndată ce se înserează se adună
intr-un loc" 330, la o răspântie 33 1, „în vârful unei
movile" 33 2., ·„la umbra unui
pom" 333 şi încep să urle, rugându-se sfântului să le deslege gura şi să le dea mâncare. Acest urlet „o dată chiar se auzea în noaptea de Sânpetru" 331 . Ciobanii auzind urletul nu mai zic nimic şi ceartă câinii care latră ca să „nu-i strice de la
rugăciunea lor pe lupi" 33 s. Lupii mănâncă nu numai animalele ci şi pe oamenii
care le sunt orânduiţi „idacă ţi-e scris să te mănânce lupii, te mănâncă, dacă nu,
poţi trece prin mijlocul lor fără să te atingă" 33 8.
Sfântul Petru era ţinut pentru ca „să nu le mănânce lupii vitele" 333 de aceea
ţineau şi postul SânpetruluiJ•O şi pentru ca să „nu bată grindina ţarinile" 31 1. Sfân-

nimeni într-un sat325;

ţelege nişte hotărâri

325 „Dumnezeu şi Sf. Petru nu sunt primiţi de nimeni într.-un sat. O femeie
îi t~imjte să „doarmă într-un deal. Sfântul înfige toiagul în pământ, iar Dumnezeu binecuvântează să se facă tot satul o mare sărată, iar femeia stană de
piatră" (Sipote, Iaşi).
azG .,Dumnezeu îi explică că paharul era ortăvit şi dacă ar fi băut din el, s~1racul ar fi murit" (Maidan).
027 „Dumnezeu cu sf. Petru întâlnesc o fată care se~era un lan grâu pe care
o salută că dacă va vrea Dumnezeu va termina lanul şi-i cer apă. Fata le răs
punde că de va vrea de nu va vrea D-zeu ea tot va termina lanul şi refuză să
le dea apă. Drumeţii merg mai departe şi întâlnesc o altă fată frumoasă care
secere grâul pe care o salută la fel şi-i cer apă. Fata le răspunde că numai
de va vrea Dumnezeu poate termina de secerat lanul - care era foarte mare
şi le dă apă. Dumnezeu hotărăşte ca prima fată să se îmbolnăvească şi să
nu poată termina de secerat, iar fata a doua să termine lanul şi să se mărite cu
un leneş ce stătea sub un păr, mort de foame, şi aştepta să-i cadă o pară în
gură. Dumnezeu îi explică sfântului care-şi exprima nedumerirea că dacă leneşul
nu se însoară cu fata harnică moare de foame" (Docani Tu<tova); „în drumul
lor. Dumnezeu cu sfântul Petru întâlnesc doi oameni arând si Dumnezeu ii salută cu bun lucru dracului, apoi mai departe întâlnesc doi tineri făcând dragoste
pe care-i salută cu bun lucru Dumnezeu. Când Petru îşi exprimă mirarea Dumnezeu îi explică că primii arau din răzorul altuia, iar tinerii făceau un lucru
liun înmulţind oamenii" (Recea, Vâlcea).
328 în loc. Socariciu, Ialomiţa, Vlădeşti, Muşcel, Brebu Prahova.
321
In loc. Grăbleşti. Argeş.
330 In loc. Naziru, Brăila.
331 în Joc. Copuzu, Ialomiţa.
332 In loc. Ghiojdu Bâsca, Buzău.
33
"
In loc. Boldeşti, Roman.
33• In loc. Socariciu, Ialomiţa.
335 Jn loc. Orlat Sibiu.
3au în loc. Naziru, Brăila.
037 în loc. Brâncen'i, Teleorman.
338 Jn loc. Motoşeni, Tecuci; „o dată a vrut, un om, să vadă cum Sf. Petru
5~ împacă cu lupii şi pe furiş s-a urcat într-un copac din apropiere, fără a fi
vazut pe cineva. După ce a rânduit Sfântul pe toţi lupii, tocmai la urmă a venit
un lup şchiop şi bătrân la care nu i-a mai rămas animale de mâncat şi Sfântul
i-a zis că să mănânce pe omul din copac. Omul a aWJit şi a stat în copac până
când de foame nra mai văzut lupul şi dându-se jos acesta l-a mâncat. (Pet"ieni
Bogeşti, Tecuci).
339 fn loc. Viziru, Brăila.
a40 In loc. Măneşti, Dâmboviţa.
34 1 In loc. Folteşti, Covurlui.
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tul era ţinut şi de pescari „pentru că şi el a fost pescar" 3•2. Sfântul Petru era
luat ca patron al casei de către oameni şi hram pentru bisericim.
Până la Sf. Petru nu era voie să se bată merele ca să nu bată piatra, iar
înainte de-a mânca mere „primele fructe se duc la biserică ca să fie sfinţite,
apoi se dau pomană"JH.
Sf. mucenic Procopie pomenit în calendarul religios în data de 8 iulie nu
se bucură de-o cinstire prea mare din partea bisericii el fiind trecut în calendar
fără nici un semn distinctiv. În calendarul popular Precupul era ţinut i.,ca să
nu se pripească holdele în timpul coptului" 3'0 şi pentru că se credea că el „~
purtătorul fulgerelor şi a trăznetului" 3 '".
între 15-lî iulie se ţineau Circovii, numiţi în unele localităţi şi Circovii
Marinii 317 care erau socotiţi „sărbători mari" 31 \ zile în care „nu se lucrează nimic în casă" 34 ~ 1 ca să „nu le fie rău oamenilor" 35o. Dacă lucrezi în aceste zile la
câmp „ţi se aprinde munca"35 1•
Prima zi a Circovilor este Ciurica (15 iulie) care era ţinută mai ales .de
către femei „ca prima zi a Circovilor" 352 „cea mai rea din cele trei zile·· 353 _ In
această zi femeile nu lucrează nimic, „nu scot gunoiul afară din casă" 35 ', nu „împrumută foc"a55 fiind considerată zi „cu primejdie" 356 sau „rea de pagubă, mai.
ales pentru vite" 35 7 „cine lucrează în această zi poate fi pocit" 358 .
în unele localităţi din judeţele: Argeş, Buzău, Dâmboviţa, Olt, Prahova, Ciurica era considerată a fi ziua femeilor „ziua în care ele sunt stăpâne pe bărbaţii
lor, le pot porunci, ba chiar bate" 359 • Dacă femeile vor lucra în această zi „tot
anul le vor bate bărbaţii" 36 ". Bă,rbaţii „chiar le bat în această zi pentru a fi supuse tot anul" 361 de aceea femeile se feresc de ei „chiar să le pună mâna pe caµ
ca să nu fie bătute tot anul" 363, Ciurica era ziua în care „femeile au dreptul de-a
bate pe bărbaţi""';' dacă ele pot să facă „un ţăst, să,-1 usuce, să facă pâine în el,
toate într-o singură zi au drept asupra bărbatului a-l bate, lucru pe care nu-l
pot face şi nici să-l bată"36<.
La 17 iulie se ţinea :'.\Iarina despre care se credea că a fost o fată deosebit
de frumoasă care atunci când a fost ispitităde diavol l-a omorât cu ciocanul"~ 5 •
Marina era considerată apărătoarea caselor şi a semănăturilor de foc3rm, a anima,...
lelor de fiare sălbalice 3 <; 7 , apără oamenii de diferite boli31IB.
3<2
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Galaţi,

Covurlui.
Teregova, Timiş.
Bălinteşt'i, Covurlui.
Frumoasa, Neamţ.
Tâncova, Banat.
Slobozia, Argeş, Cioroiaşu, Dolj: Perieni,
Cobi a, Dâmboviţa.
Mihăeşti, Muşcel.
Raciu, Dâmboviţa.
Constantineşti, Olt.
Davideşti, Muscel.

Cioara Mândra. Teleorman.
Stăncuţa Stanca, Brăila.
Cobi a, Dâmboviţa.
Săruleşti, Buzău.
Cobia, Dâmboviţa, Voineşti

Muscel.

Zăvoieni, Vâlcea.
Fin ta, Dâmboviţa.
Slobozia, Argeş, Lipia Buzău.
Bela Dâmboviţa.
Titu, Dâmboviţa.

Sărdaru,

Dâmboviţa.

Dâmboviţa.
Crăciuneii de Jos, Olt.

Petroiu,

Havârna, Dorohoi.
Mănăstirea Bistriţa, Neamţ.
Braniştea, Vlaşca.
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Marina era ţinută prin post „Marina are un post de o săptămână ce-l ţin
femeile"3 69 , nu se lucrează „femeile nu lucrează nimic"'17o şi „chiar autorităţile gonesc pe oameni de la lucru, în acea zi numai se vizitează locurile de muncă"3'7 1 ;
nu se coase, nu se toarce, nu se umblă cu foarfecele 372 •
În ziua de Marina se imbărburează „copiii mici în frunte, bărbie şi tâmplă
se ung cu miere şi zahăr ca să nu dea vărsatul peste ei" 373, se năjea „femeile
pun o balegă de vită la uscat pe gard care apoi se foloseşte la descântatul de
năjit (boală de urechi)" 37 1, dau de pomană „mături de pelin, cules atunci, cu un
pui de găină, ouă fierte, castraveţi cruzi, mere dulcii, covrigi, colaci, · numai la
femei şi copii, puii dau de pomană mai ales cei care au copiii bolnavi de boală
rea (epilepsie) ca să scape de ea, iar ceilalţi ca să fie fericiţi de ea şi de ceas rău
cu săgetătură. Puii se transmit în continuare fără a se spune de unde provin de
teama de a nu se transmite şi boala" 37 s. Tot acum se culegea tot pelinul şi se
„aducea humă de la pârâu care e bună de leac la umflături la oameni şi animale"37".
Sfântul Ilie, sărbătoarea religioasă din 20 iulie, este cunoscută în calendarul
popular sub numele de Sântilie, despre care se credea că a fost _„fiul unor oa.
meni sărmani" 377 , singur la părinţi37 B care pentru faptele lui bune, pentru evla1·
via sa, pentru credinţa Iui 370 a fost înălţat la cer „Dumnezeu i-a trimis căruţa
cu care s-a ridicat în văzduh, prin nori" 3so. Ilie s-a ridicat „în vederea lui Elisei" 381
cu cojocul „aprins de marea lui credinţă în Dumnezeu" 382. Cojocul l-a lăsat lui
Elisei. ucenicul său"asa.
Sfântul Ilie „e viu, nu mort ca ceilaţi sfinţi'' 3 ;;' şi umblă cu căruţa pe cer,
trasă de cai cu aripi" 3Bs, iar caii „înfierbântându-se îi udă cu apă de ploaie care
cade şi pe pământ" 386 . Dumnezeu i-a încredinţat ploile pe care le stăpâneşte „le
poate lega şi dezlega"a8 7 şi tunetul şi fulgerul „înainte de înălţarea Ia cer a lui
Ilie nu erau tunete·•ass. Când fulgeră şi tună Ilie omoară câte un drac pentru a
se răzbuna38 !1 . Sfântul Ilie nu ştie când e ziua lui, că de ar şti „ar face un chef
ntât de mare că ar tuna şi fulgera şi trăzni de ar prăpădi întreg pământul"39D, de
::111 In loc. Tismana. Gorj.
ln loc. Galinciuica, Dolj.
:· 71 ln loc. Zătreni, Vâlcea.
3n În Joc. Bistricioara. Neamt.
"73 în loc. Mărgă!"'iteşti, Rom~naţi „într-o oală se pune jar aprins balega de
la Marina şi sămânţă de cânepă, apoi se apleacă cu urechea bolnavă ca să intre
fum în ea" (Drajna de Sus, Prahova).
3
"
ln loc. Drajna de Sus. Prahova.
3711 în loc. Valea Glodului Suceava.
177
'
În loc. Bogaţi, Dâmboviţa.
378 ln loc. Puteni, Tecuci.
31:1 În loc. Petroiu, Ialomiţa.
380 în loc. Mărgineni, Făgăraş.
381 In Joc. Găvăneşti, Buzău.
:.n 2 In loc. Răcoasa, R. Sărat.
383 În loc. Slobozia Conachi, Covurlui.
381
In loc. Sivita. Covurlui, Voineşti, Muscel.
m în loc. Cotu Lung, Brăila, Garvanu, Tulcea.
JBli ln loc. Găuri, Putna.
387 In loc. Deleni, Fălciu; Broştenii Noi, Ialomiţa.
3.8 în loc. Vultureni, Tecuci.
38
!' ,„Ilie pe când se întorcea din aramată un diavol i s-a arătat sub chip de
om si i-a spus că nevăstă-sa îl înşeală şi că doarme cu ibovnicul în pat. Ajuns
aca5ă Ilie omoară pe cei din .patul în care dormea nevasta lui, iar dimineaţa a
văzut că şi-a omorât părinţii. El se căieşte lui Dumnezeu şi cere să aibă putere
<le-a omorî dracii. Dumnezeu îi dă trăznetul, dar fiindcă duduia prea tare D-zeu
i-a paralizat mâna dreaptă şi acum tună numai cu stânga" (Bogaţi, Dâmboviţa).
JftO ln loc. Perieţi, Ialomiţa.
:110
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aceea îl întreabă pe Dumnezeu şi pe Sf. Marina dar aceştia nu-i spun ,,zicând
mai este până atunci"3 91 sau „că a trecut de mult"3 92 .
Sfântul Ilie este ţinut ca patron al casei39 3 şi hram; pentru ploi şi trăz
nete39• „de frică"395. Se credea că cine va lucra în ziua lui „va fi trăznit el sau
ogorul lui"396. In săp;tămâna în care cade Sf. Ilie „nu se lucră nimic, de marţi
până marţi, că e rău de trăznete3D 7 . în ziua lui „dacă nu e prea mânios pe oameni "398 aduce ploi şi dacă plouă în ziua lui „se fac bucatele" 399 .
Până la Sf. Ilie nu se mănâncă mere „sub cuvânt că nu sunt coapte"• 00 ,
înainte de-a mânca mere, oamenii .. duc mere la biserică, apoi le dau de pomană
după care mănâncă ~i ei; oamenii mai duc şi prinoase la biserică în acea zi" 10 1•
O zi după Sf. Ilie este ţinut Foca pentru că ,.e mai socotit şi pentru că fereşte de foc"402. Foca se răzbună pe cei care nu-l ţin arzându-le casa 403 , stogurile
de cereale 4D4 sau fânul405.
Pantilimon este ţinut la 27 iulie pentru trăznet 4 0 6 şi pentru că e apărător ele
boli la oameni4D7 şi animaleioa. ln ziua lui se călătoreşte vara" 4 D9 •
In unele localităţi din Transilvania 11 D se ţineau Macoveii sau ziua ursului
la 1 august pentru ca ursul să nu facă pagube în vite.
Adormirea Maicii Domnului, sărbătoarea religioasă praznic împărătesc, pe
care biserica o ţine la 15 august este cunoscută în calendarul popular sub numele de Sântămărie mare. Era ţinută ca patron al casei şi ca hram de biserici" 111 .
In această zi se duc struguri la biserică pentru a fi sfinţiţi apoi se dau pomanăm.
Sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul era ţinută în comunităţile rurale româneşti prin post şi ajun 4 13, în această zi nu „se mănâncă din
blid sau din tipsie" 1 14 şi oamenii împart între ei mere, pere, castraveţi 4 1s.
Ziua Crucii, sărbătoarea religioasă din 14 septembrie care comemorează două
evenimente deosebite legate de aflarea Crucii Mântuitorului; înălţarea ei solemnă
de către episcopul Macarie al Ierusalimului, la 14 septembrie 335 şi întoarcerea
Sfintei Crucii de la perşi pâgâni în anul 629 şi depunerea ei în biserica Sf. Mm·mânt416. Numită în calendarul popular Cârsovu 417 sau Cristovu viilor, ea era săr
bătoarea cea mai importantă pentru viticultori, marcând începutul culesului „lumea iese la vii şi se pregăteşte pentru cules" 11a. Inainte de cules ,.ţăranii postesc
că

Ioc. Perieţi, Ialomiţa.
loc. Cristeşti, Botoşani.
loc. Teregova, Caraş.
loc. Gângiova, Dolj.
loc. Spătăreni, Teleorman.
loc. Haţeg.
loc. Teregova, Banat; Simnicu, Dolj.
Ioc. Orăştie.
loc. Işaln•iţa, Dolj.
loc. Galaţi, Covurlui.
în loc. Raciu, Dâmboviţa.
în loc. Cristeşti, Botoşani; Târnăuca, Dorohoi.
In loc. Bârleşti, Ierbiceni, Iaşi.
în loc. Urecheni, Neamţ.
în loc. Movileni, Iasi.
In loc. Scorniceşti, Olt.
în loc. V alea Adâncă, Iaşi.
în loc. Bălineşti, Olt.
In loc. Carasu, Brăila.
în loc. Clopotiva, Haţeg, Ostrovu Mare, Păucineşti, Cugir.
în loc. Srediştea Mică.
ln loc. Orlat, Copăcielu.
In loc. Copou, Iaşi; Crăcăoani, Neamţ;
în loc. Haţeg.
In loc. Valea Mare, Muscel.
Prof. dr. Ene Branişte, op. cit„ p. 214.
Ibidem.
In loc. Gogoşu Dolj.
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săptămână şi fac rugăciuni la vii şi pivniţe" 419 apoi cheamă
vârşirea rugăciunii la locul unde vor aşeza butoaiele" 420 •

o

637

preotul „pentru

să

In unele localităţi din sudul Transilvaniei se credea că la sfârşitul lunii sepîncepe vara lui Sânmihai 42 1 care era o perioadă de cca 15 zile călduroase
pe care „Dumnezeu s-a îndurat de rugămintea unui cărăuş sărac ca să-i dea şi
tui câta vară să-şi poată treiera grâul"422.
Sfânta Paraschiva, sărbătoarea religioasă din 14 octombrie era ţinută de comunităţile rurale ca patron al casei 423 şi hram de biserici 424 • în calendarul popular
sărbătoarea era cunoscută şi sub numele de Vinerea Mare, zi foar.te importantă
în cale~arul agricol şi pastoral. În această zi se deschideau ţarinile, tot hotarul
fiind liber pentru păşunat, ceea ce presupunea terminarea lucrărilor de recoltare
„oamenii întorc carul cu proţapul spre fundul ogrezii zicând că se pregătesc de
iarnă" 1 2s. La Vinerea Mare se lasă berbecii între oi şi se unesc mânzările, sterpă
rile şi noatenii. Dimineaţa când se scoală, ciobanii „se uită la oi să vadă cum sunt
culcate, de sunt împrăştiate zic că va fi uşoară iarna, de sunt adunate zic că
iarna va fi grea"42G.
Mentalitatea populară leagă principalele momente ale anotimpurilor de sărbă
torlll.e Sf. Petru şi Sf. Dumitru. Se credea că la Sânpetru de iarnă ,.e mijlocul
iernii" 427 când „se face foc în cer şi iarna începe a da îndărăt" 4 2B. Căldura~ ajutată de cei 44 mucenici care bat cu măciucile în pământ se înteţeşte ajungând la
Sânpetru de vară „cân!d e jumătatea verii" aşa de puternică încât „fierbe piatra
în apă" şi este nevoie de ajutorul unor sfinţi ca Precupul, Ilie, Foca, Pantilimon
pentru „a nu se pripi holdele în timpul coptului" şi a fi feriţi oamenii şi bunurile lor de foc. trăznete. La Sâmedru (Sf. Dumitru este jumătatea anului (anul
începând la 1 martie) şi atunci „se stinge focul din ceruri şi vine iarna"42B.
Sâmedru „e mai socotit de popor" 429 ca fiind .,plăcut lui Dumnezeu"1ao pentru „bătrâneţea lui"4 31 fiind ţinut ca patron al casei 432 şi ca păzitor de fiare săl
batice şi lupi 433 • In ajunul Sâmedrului copiii aprindeau focuri mari la răspân~
tiim, în mijlocul satului 435 sau în alte locuri, cu frunze, ogrinji, gunoaie şi resturi
de paie in jurul cărora săreau şi strigau: „hai la focul lu Sâmedru" 43G. La auzul
strigătelor femeile vin şi împart diferite fructe (mere, pere, nuci, alune) copiilor.
Se credea că focul se face „ca să se dea pomană copiilor morţi nebotezaţi" 4 37 sau
pentru ca „morţii să se încălzească pentru iarnă"4 3 B şi ca ,.să îndepărteze fiarele
şi bolile de la vite"J39.
Sfinţii arhangheli Mihail şi Gavril din 8 noiembrie erau ţinuţi pentru că
„ei sunt păzitorii oamenilor de la naştere până la moarte şi se roagă lui Dumt~mbrie

rn ln loc. Dara, Buzău.
In loc. Oltina, Constanţa; „la terminatul culesului umblă preoţi prin
vii, ~tropesc vasele cu agheazmă, citesc o mică rugăciune şi primesc şi ei câte
o cofă două cu vin" (Măstăcani, Covurlui).
m In loc. Bucova, Maidan, Srediştea Mică, Borlova, Tâncova, Grădişte.
421! ln loc. Bucova, Maidan.
423 In loc. Bucova, Grădişte, Tâncova.
424 In loc. Bucova, Grădişte, Tâncova.
425 ln loc. Bărăşti, Ipatele, Iaşi.
•26 In loc. Ipatele, Va<;lui.
427 în loc. Clopotiva.
428 ln loc. Baia de Aramă, Mehedinţi; Cetăţenii din Deal, Muscel.
420 In loc. Filipeşti, Surdila Greci, Brăila.
ol30 tn loc. Filipeş.ti, Brăila.
u1 In loc. Sârca Iaşi.
432 In loc. Grădiştea, Srediştea Mică.
433 In loc. Târnăuca, Dorohoi.
434 In loc. Petrosita. Dâmboviţa; Valea Mare, Muscel.
o1o1s In loc. Lupşanu, Ialomiţa.
m ln loc. Vlădeşti, Covurlui.
437
In loc. Bălileşti, Muscel.
4ll!I In loc. Corbasca, Tecuci.
419 In loc. Petroşiţa, Dâmboviţa.
420

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

IOAN

638

TOŞA

------------

nezeu pentru a prelungi viaţa unora"l40 şi „stau la judecata de apoi" 441 şi ca patron al casei şi hramm. în această zi se duc „finii la naşi cu colaci mici iar la
Crăciun vor merge cu colaci mari"m.
Cea mai mare sărbătoare a calendarului popular din luna noiembrie este Sf.
Andrei \30 noiembrie), considerat a fi „cap de iarnă 444 ziua în care începe iarna.
Sfântul Andrei este considerat a fi stăpânul lupilor" 445 ; „mai mare peste fiarele
sălbatice'";' 6 ; „mai mare peste strigoi" 417 , din care cauză trebuie ţinut pentru ca
„să nu mănânce lupii vitele"HB; „să nu se puiască lupii" 44 " ~i pentru „ferirea casei
de strigoi" 450.
în seara ajunului şi în ziua de Sf. Andrei femeile „nu se piaptănă"' 51 ; „nu
mătură şi nu dau gunoiul afară din casă"'5 2 ; „nu împung cu acul'" 5"; ,,nu lu-crează nimeni, nu împrumută pe nimeni din casă"·1 5 4 şi mai cu seamă „nu împrumută foc şi nu scot cenuşa din casă deoarece vin lupii şi dacă găsesc tăciuni
se puiesc, iar dacă nu găsesc nu se puiesc"•55. Nu se umblfl cu unelte cu colţi:
greble, ragile, piepteni ,,ca să nu fie petrecuţi printre dinţii fiarelor" 15n iar frmeile
,.pisează usturoi şi ung cu el vitele la bot, fac crucii pe la uşi şi ferestre ca să
nu vină strigoii" 151_

Acestea au fost principalele zile de sărbătoare şi zile ţinute din calendarul popular de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Zilele de sărbă
toare, după cum am văzut, sunt strâns legate de calendarul religios şi
sunt caracterizate de o anumită atmosferă determinată de: 1. o diminuare, până la absenţa totală, a activităţilor lucrative în favoarea celor
cultural-spirituale;
2. o anumită st<lre de curăţenie fizică atât la nivelul indivizilor cât
şi a locuinţei şi gospodăriei;
3. o preocupare a fiecărei familii pentru o alimentaţie deosebită
ded1t cea cotidiană;
4. realizarea unei atmosfere de bună înţelegere atât în cadrul familial cât şi al întregii colectivităţi obţinută prin iertarea şi împăcarea
între cei doi certaţi, cerinţe impuse şi de taina împărtăşaniei;
5. posibilitatea unor întâlniri şi a petrecerii în comun atât la nivelul
unor familii (mersul pe omenie) cât şi la nivelul întregii colectivităţi
(mersul la biserică, la horă, la cârciumă) cu care ocazie se aflau noută
ţile, se făceau schimburi de opinii, se cunoşteau mai bine între ei membrii colectivităţii.
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loc. Fârţăneşti, Covurlui.
loc. Aroneanu, laşi.
loc. Sredistea Mică.
loc. Orlat."
loc. Orlat, Mărgineşti; Luncavita, Tulcea.
loc_ Homocea, Tecuci; Odaia, TC'lt'onnan; Bădeni, Iaşi.
loc. Zăbăloteni, laşi; Urecheni, Neamţ; Cristeşti Botoşani.
loc. Satu Nou, Tulcea.
loc. Poienari, Muscel.
loc. Nicoreşti, Tecuci.
loc. Tibucanii de Sus, Neamt.
loc. Perieni, Iaşi; Homocea, Tecuciu; Odaia, Teleorman.
loc. Nicoreşti, Tecuci.
loc. Boboiţa, Mehedinţi.
loc. Rachitoa~a, Corodu, Tecuci.
loc. Nicoreşti Tecuci; „se iau şi melitoaiele din curte ca să nu se
ele'' (Buciumi, laşi).
loc. Andrieşeni, Iaşi.
loc. Bătrâneşti, Roman.
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ţinute se caracterizează prin interdicţia
activităţi lucrative cu scopul preîntâmpinării

Zilele

de a se efectua anuunor acţiuni cu influenţe nefaste asupra vieţii şi bunurilor atât la nivelul unei familii cât
şi la nivelul întregii colectivităţi. Numărul mare al zilelor ţinute, datele la care erau ele ţinute, precum şi unele explicaţii legate de necesitatea ţinerii lor, confirmă legătura dintre ele şi sărbătorile religioase
mai mici. Amplificarea influenţelor nefaste pe care le ar putea provoca neţinerea acestor zile ar putea fi o reacţie din partea comunităţi
lor rurale faţă de încercarea autorităţilor laice şi religioase de secularizare a calendarului religios desfăşurată, după cum am văzut, pe parcursul a două secole.
mite

IOAN

TOŞA

HOLIDAYS, DAYS KEPT .ANO WORKING iDAYS IN iTHE TRADITIONAL FOLK
CALENDAR AT THE END OF 19th CENTURY

(Summary)
Writing the paper „Zile de sărbătoare ţinute şi zile de lucru şi Calenidarul
popular de la sfârşitul secolului al XIX-lea" the author uses the less.-known information in the answers sent to B. P. Haşdeu's questionnaire "Programme for
gathering data on Romanian language" (1883) and N. Densuşianu's "Questionnaire
on historical traditions and antiquities of the countries inhabited by Romaniam"
(I 1893). from 1230 places, at the end of XIX-th century.
The paper begins with a presentation of the evolution of holidays number
in the Orthodox calendar at the beginning of XVII-th century, revealing the
causes that determined their decrease from 73 în 1627 to 27 by the end of XVIII-th
century.
Further on, are presented the 27 religious holidays being dwelt upon: their
importance in the religious calen/dar; the way rural communities prepared for
these holidays; the number of calendar days correspondent to each holiday. The
beliefs and traditional rites linked to each of these holidays are also presented.
the author stressing - especially - upon those that in traditional mentality. had
benefic or malefic influences on rural comunities life and work.
The author presents, simultaneously with the presentation of holidays. the
days kcpt, namely those days when some activities were forbideen just to avoid
accidents în economica! life of traditional village. Taking into account the date
when these days were kept; the explanation on the neccessity of keeping them,
the author believes that these were initially religious holidays and were turned
into working-days by church.
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Aic.1ivitatea de documentare desfăşurată în cel dintâi an petrecut
în Muzeul de istorie şi artă Zalău, ne ·:t adus în situaţia de a strânge
numeroase titluri de lucrări mai mult sau mai puţin importante despre
satul şi vi.aţa satului sălăjean. O mare parte dintr~ aceste titluri le-am
consultat în vederea realizării unei cât mai bune cunoaşteri a zonei.
In urma lecturilor am mai desprins din rândul notelor sau din listele
bibliografiice o serie de lucrări. In final ne-am propus ca lista obţi
nută să o publicăm ca un posibil instrument de lucrL\ AceaiSta nu
poate avea pretenţia că epuizeazti problematica, cel mult este un început care în timp, periodic să fie completată în urma viitoarelor investigaţii, cu noi părţi de bibliografie.
Dorim să menţionăm că anii limită sunt 1920-1995, deşi am
găsit studii consiStente ~i pentru perioada anterioară anului 1920.
In ordonarea titlurilor am respectat criteriile de bibliografiere folosite de colectivul de reali7.atori ai Bibliografiei istorice. Materialul l-am
împărţit pe 5 secţiuni. Între are:;tea am inclus şi una de toponimie
considerând necesar să completiim problematica referitoare la acest
aspect. Cele 5 secţiuni au fost stabilite prin gruparea pe câteva probleme apropiate ca preocupare. Specialiştii le-ar putea cons.id.era artificial create, dar totuşi o cantitate de material ca cel de faţă nu ne-a
permis o risipire pe grupe de probleme mai amănunţite, mai prorfund
specializa te.
Am omis intenţionat din revistele Şcoala Noastră şi Gazeta de Duminecă, apărute în perioada interbeli'că, culegerile de folclor.
Indicele de autori vine să întregească rolul de instrument de lucni
al acestei bibliografii.

PROBLEME DIVERSE PRIVIND
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.
5. Drăgoiesru Ion I., Iulian. Chiffa - un che.stionar inedit din 1909
(com. Hida), in AcrtaMP, XI1, 1988, p. 841-843.

un sat din

41 -

Aci• MYlei Poroliale1>•is, voi. XX, 11191

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

DANIELA

ŞER.DBAN

6. Dunăre Nicolae, Elemnte de unitate şi varietate culturală româîn portul popular din Sălaj, în Acta M_P, I,_1977, _p, ~B~~p3.
· . · .7; ·Ghersanu Leontin, Karoly Zilahi - un circ~tător cil' vieţii poporul.ui român din Transilvania, în Acta MP, IV, 1980, p. 815-821.
8. Goia Ioan A, Câteva repere privind procesul de marcare soCială· a spaţiului locuinţei ţărăneşti tradiţionale, îh Acta MP, VIII,
1984, p. 709-714.
9. Gofa Ioan A, Evoluţia portului popular în subzona Meseş, în
Actµ MP, V, 1981, p. 751--772.
.
10. Goia foan A. 1 Modalităţi de evaluare a creativităţiî individuale
tn domeniul artei textile popular€, în Acta MP, X, 1986, p. G81-68o.
11. Goia Ioan Augustin, Zona etnografică Sub Mcseş, Bucureşti,
'Ed. Sport-Turlsm, 1982, 188 p.
·
12. Goron Doru E., Figuri de intelectuali· sălăjeni: Leontin Ghergariu, în Acta MP, V, 1981, p. 737-742.
13. Grad Cornel, Cele mai vechi i'coane pe sticlă din Sălati, în
Acta MP, I, 1977, p. 433-441.
14. Gr,ad Cornel, Date noi privind răJsipândirea icoanelor în S;llaj,
în Acta MP, II, 1978, p. 427-429.
15. Harhoiu Radu, Dic Kette mit Anhiinger aus dcm ersten Schatzfund von Şimleu Silvaniei (Lanţul cu pandantive din tezaurul numărul
unu de la Şimlcul Silvaniei), în REF, XXXVIII, 1993, nr. 3, p. 213224.
16. Mezei Viorel, Arta populară din Sălaj, album, Reidac:brea şi
prezentarea gr,afică a albumului .... 33 p.
·
17. Mozcs Tereza, Portul popular al slovaciior din N-V Ro1mlniei
(judeţele Sălaj şi Bihor), în Biharea, III, 1975, 1976, p. 57---77.
18. Mozes Tereza, Portul popular al slovacilor din M-ţii Plopiş1ilui
(jud. Sălaj), Comunicare prezentată la cca de-a II-a sesiune ştiinţifică
de comuniciiri ale muzeelor, Bucureşti, 1965.
19. Nuţ M:1ria. Elemente de cultnră populară din comunei Sânmi. haiu A,lmaşului, în Şcoala Noastră, IV, 1994, nr. 2, p. 80-87.
20. Nuţ Maria, Elemen::e tradiţionale de cultură spirituală din zona
Alni,aşului Sălaj (I), în Şcoala Noastră, IV, 1994, nr. 3, p. 97-102,
(II),. 1994, nr. 4, p. 70-76.
21. Rădulescu Titiana, Rilmicitatea compoziţională şi limbajul cromatţc în arta populară din Sălaj, în Acta MP, I, 1977, p. 393-403. ·
22. Secoeyan Elena, Petrescu Pa.ul, Costumul din Sălaj; în Portul
~:~~~ar_ ~~: s~r~ătoare di.n ;România, Ed .. Meridiane, Bu~ur€şti, 1984,
nească

1

23.. Şiş~şt~anu Gh~orgh.e, Pop-. M.arla,.pţ_~amicq.,ţimpU:~Ui.şi spaţiului
social. în . comunitătile 'rurâ.le din Sălaj: . în· Al'.ta J\~P, .VIII, 1984,_ p.
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CONTRIBUTIONS <TO THE MAKING OF AN ETNOGRAPHICAL
BIBLIOGRAPIIY FOit THE COUNTY OF SALAJ

(Summary)
As a researcher at the History and art museum of Zalău the author had
the opportunity to gather an important etnographical literature about the village
and life of villages of the county. The reading of this literature helped the
aut.bor to lmow the region better. From this activity results a !ist of works
whi~ could serve as a future operation basis. The !ist of works is not an
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exhaustive one, it is only a beginning of a rcsearch, which wil! be e•riched
during the author's future activity.
U'he bulk of the etnographical works from the list were published between
l920-1995, but there are also works published before 1920.
In arranging the titles the author made use of the sy~tem practised 1.:Jy
the authors of the historical bibliography of Romania. The list was divided into
five sections, each comprising probkms of the same kind. Amang them one
for toponomy, giving more information about the subject under study. Perhaps
the specialist might consider tlwt these sections were artificially created, but
the limited number of works did not allow to give a more detailed division.
The list of works does not comprise the folklore collections from thc periodicals Şcoala Noastră and Gazeta de Dumineca, published in the interwar period.
The index of authors at the end of the paper completes the function of
this bibliography as an operational basis.
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DIN TOPONIMIA SATELOR

ALMAŞ, BĂBIU, CUTIŞ

Din motive strict .administrative ordonarea localităţilor pentru cercetarea necesară la Tezaurul toponimic al României s-a făcut după criteriul împărţirii administrative de la data anchetei (1978 şi 1983). Aşa
se explică ·că localităţile 'înglobate la comuna Almaş, una dintre cele
mai mari comune, sunt cercetate sub sigla judeţului Sălaj. Fildu de
Jos, 1ocalitate învecinată cu satul Alma.ş este punct de anchetă - 291
-·- în apreciata lucrare „Atlasul Lingvistk Român pe regiuni - Transilvania". Majoritatea localităţilor din actualul judeţ Să1aj sunt cuprinse
kl „A1llasul Lingvistic Român pe regiuni - Crişana" în curs de redacta.re.
Satul Almaş este prima dată atestat în anul 1239, Băbiu în 1291
ş1 Cutiş în 1453. Datele sunt preluate din runoscuta lucrare a hti Coriolan Suciu, „Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania". La data
andletei satul Alma.ş, reşedinţă de comună, avea 1519 locuitori, din
care aproximativ 1000 de origine română; satul Băbiuc, cel mai mic,
avea 210 de locuitori din care 130 de origine română; Cutiş cu o populaţie de sută la sută românească era de 215 locuitori. Datele sunt preluate din statisticile primăriei Almaş.
Subiecţii care au furnizat informaţiile sunt recrutaţi pe baza unei
grile în care elementul preponderent este să fie localnic şi fă;ră prea
multe deplasări din zonă. Pentru punctul de anchetă Almaş am discutat cu: Ghila Alexandru (născut în 1917), Ghila Ştefan (n. 1895) şi
Brândaş Nicolae (n. 1919); Băbiti: Brândaş Todor (n. 1919), Moga Ioan
(n. 1919); Cutiş: Pantea Todor (1907).
Pe lângă aceste persoane, care au constituit subiecţii de bază, s-au
folosit ocazional şi alţi localnici pentru completarea datelor.

ALMAŞ

-

SJ 17

Aghireş, „fânaţ şi teren arător"
Ambw-Uş „fânaţ ~i arător înconjurat de păduri"
B6soşmai „loc de coaste, e c-Jtre Sfăraş"
Borza ,,groapă mare cu păşune şi fântâni"
Buhărie „loc de coaste care vine până în sat"
Capu Dealului „aici se termină în lungime dealu şi pădurea"
Capu Mestecenilor „este capă-tu văii. Nu sunt mesteceni"
Căsaga „pădure de stejar la marginea satului, în jur teren agricol"
Chişeghiu „teren arător şi pădure de stejar"
Cigaş „deal cu vie"
Ciorgău „loc de fânaţ pe care sunt izvoare"
Ciupa1rn „teren arător şi pădure".

(La) Coaste „loc de dâmb la marginea satului"
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Cormoşciga „teren arător şi fânaţ"
Crăciuneasa „fânaţ pe un loc de pantă"
Crăiasa „păşune frumoasă cu pădure"
Cripta „lo·c pe care este o criptă"
Cutaie „nume vechi, deal falosit ca şi cos.alău, pe vârf e pădure"
Curmătura Cărbunarului „păşune şi pădure de stejar. Aici se făceau
cărbuni"
Dealu Hidorutului „loc de faţă pe un deal de 50 m. înălţime"
Dâmbu Acastăilor „deal mai mare pe care au fost spânzurători"
Dâmbu l\IIorii „dâmb pe care a fost o moară"
Drumu Cetăţii „drum ce duce la Cetate"
Dosu Căucii „fânaţ şi pădure"
După Cm-mătură „loc pe unJe mergeau vitele la păşune"

A Fild'ul.1:1i .,drum ce duce în satul FiW"
Fântâna de la Băocărie „aici se ţineau oile berce"
Fântâna de Ciment „loc pe care e o fântână din ciment"
Fântâna Caprii „loc cu o fântână pe locul omului ciufulit -"
.l<"'ântâna Culii „loc cu o fântână, a fost a lui Cula"
Fântâna Strâmtorii „pământ în lungime pe care este o fântână"
Fântâna Cuejii ,„păşune împădurităr''
Ftmdu Meşteregii „loc de faţă unde se termina loc1:1l numit 1- "
Fundu Petrăii „fundul gropii, teren .arabil şi pădure"
Fundu Râtului „teren arător în hotar cu Cuzăplac"
Fundu Văii „loc unde se termină Ciorgăul"
Ghindărie „loc cu ghinde bune pentru porci"
Got6iiu „o su,prafaţă mare de teren arător şi pădure"
Gropile „loc de faţă chiar pe Moştereaga"
Grpapa 111i Andriş „teren arător a fost a lui '-"
Groapa Alunilor „arător şi păşune, au fost aluni"
Groapa lui Boboş „pământ a lui - "
Groapa Buteştilor „loc de pădure a fost a familiei cu numele Buteşti"
Groapa lui Băndicuţ „loc de pădere şi fânaţ a lui - "
Groapa lui Bozdeii „o porţiune de rât pe care e o păşune"
Groapa Bedii „teren agricol şi pădure a fost a lui Beda"
Groapa Cerilor „cosalău, a fost pădure de cer"
Groapa Ciufeştilor „cosalău a fost a familiei poreclită -"
Groapa Cherejeştilor „fânaţ şi pădure, a fost a lui Chereji"
Groapa lui Chişei „pădure şi rât a fost a lui -"
Groapa lui C6vaci „păşune în pădure ,a omului numit -"
Groapa lui Clit6n „fânaţ .şi pădure de gorun, a fost a unui om·-"
Groapa, lui Ciocoi „arător şi pădure a lui - "
Groapa Deasă „teren care a fost arător, acum imaş pentru porci"
Groapa Dolţii „teren ;agricol cu pădure a lui -"
Groapa Fagilor „păşune înconjurată de fagi"
Groapa Fercheştilor „a fost pă:dure proprietatea oamenilor numiţi Ferche"
Groapa Git.'irchii „teren arător şi pădure a lui -"
Groapa Graurilor „păşune în pădure sunt grauri"
Gro.a pa Juncilor „loc pe deal lângă pădure"
1
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Groapa Petri Florii „păşune şi loc de coaste a fost a lui -"
Groapa, Lupului „fânaţ şi păşune, .a unui om ciufulit -"
Groapa Mutului „teren arător şi pădure a omului ciufulit -"
Groapa Neagră „loc de pădure şi arător"
Groapa Neagră „o bucată de pădure"
Gropa Oilor „veneau pe vremuri cu oile aici, acum arător"
Groapa Tăului „loc de fânaţ şi arător, mai sus a fost un tău"
Grădinoaia „cosalău"
Grădina lui Andri.ş „grădina a fost a lui -"
Grăd'ina Botdilului „o grădină a lui Bordilă"
Grădina lui Costea „loc de r:osalău a lui - "
Grădina Chi.şuţii „a fost grădină şi tiv.adă a lui - "
Grădina Pălincarului „loc a unui om care fă~a ţuică"
Grădina lui Vişt6ii „loc cu pruni a lui - "
Guioga „loc de lângă părăul care se varsă în Valea Alma.şului"
Gura Guedjii „teren arător şi pădure"
Gura Sinaşului „aici s-a deschis o groapă, către Tăma.şa
Huita „fântână de adăpa,t vite"
Hidecutu „o fântână cu apă rece, e lângă pădure pe un deal"
Hintăuaia „teren arător, pădure, fânaţ. Este pe deal"
(La) Iepure „drum ce duce la Sfăraş, Jebuc şi Stana"

Intre Şanţuri „drum care vine de I.a Petrinzel"
Larga Măcii „fânaţ este o groapă lărgită la capătu văii"
Maca „o văkică curge către Băbiu"
Me.ştereaga „loc foarte bun, fanaţ, păşune şi arător"
Mira Potoc „loc pe coaste, e păşune"
Moara Coşului „a fost nmară, de la porecla - "
Moara Mărgănanului „moara a fost a lui Mărgănanu"
Mocoşveghi „teren arător şi pădure"
Mughiuruţ „deluţ cu aluni"
Nodeie „teren ar.abil, au fost nade, e loc cu case"
Olăhăi „loc de şes şi arător, se p.<ire că aici s-au dat lupte cândva"
Orbanu „vie şi teren arător, a fost a lui Orban"
Pădurea Cetăţii „pădure de carpăn lângă cetate"
Peştera Sfătului „loc pe care este o peşteră a fost a unui om care a
fost făt I.a biserică"
iPetraia „teren arător şi fânaţ"
Petrişu „teren arător care duce către Valea Ţăudului"
Pintoaia „teren arabil a fost a lui Pintea"
Poiana Turnului ,locul de poiană unde e turnul cetăţii"
Podu cel Mare în Jos „lo{'Ul de lâr,gă Podul cel Mare"
Podu lui Ciupei „loc pe care e un pod, locul a fost .a lui -"
Popaga din Jt>s „groapă pe care e teren arabil şi pădure"
Popaga din Sus „teren arător e mai sus"
Rapău „pădure de pin"
Râtu Sfăraşuiui „loc arător şi loc drept către Sfăraş"
Semezău „teren arător şi pădure"
Şecu Băbiului sau Gura Măcii „teren arător pe lângă Maca"
Silaşveghiu „fân.aţ şi pădure de stejar"
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Silinţaia „teren arător, livadă de pomi şi pădure"
Sub Ciungi „pădure de stejar, este aproape tăiată"
Sub Dos „loc întunecos către Tămaşa"
Sub Orbanu „loc de vie şi arător"
Şura lui Mihoc „loc de casă a Iul - "
Şurile din Sms „loc deluros pe care au fost case"
Şurile din Jos „teren arător şi pădure"
TabLa de la Bărcărie „loc drept, au fost grajduri"
Tabla de la Şănuca „loc drept, a stat omul numit -"
Tău Gaejii „a fost scăklătoare pentru bivoli"
Tău Popii „loc cu un tău e fâ!1aţ şi a fost a preotului"
Tirfca „groapă adi'Că teren arător, aşezat pe un deal"
Toloşeie „teren arător şi pădure de stejar"
Uliţa .Bolojii „uliţa care duce la Tăuid, stă un om numit Bologa"
Valea Almaşului „apa care izvore~te de la Jebuc şi locul din jur"
Valea Bă:bdiului „vale cu apă ce izvoreşte din Poic"
Valea Ţăudului „vale de apă, curge către satul Ţăud"
Via lui Timar „vie şi pomărie a f05t a lui -"
Viile din Gura Meşteregii „vii pe deal la marginea satului"
Viţălărie „loc unde stăteau viţeii"

BĂBIU

-

SJ. 18

(La) Alunii Pocăitului „teren drept a fost a unui om poreclit -"
Bologa „o pantă de deal lângă o luncă"
Calea Sfăraşului „drum către Sfăraş"
Căstăi „lo·c de faţă pe care au fost spânzurători"
Cioroiu „teren agricol pe care este o fântână"
Ciutuji sau Dosu Cioroiului „au fost mesteceni care s-au tăiat"
(Pe) Coaste sau Tabla „a fost o păsune"
Coturile Alm~ului „teren de fânaţ lângă Valea Almaşului"
Coturi·le Mestearcănului „teren cosalău e lângă Valea Mesteacănului"
Crucea lui David „o cruce de mormânt a unui evreu"
Crucea lovului „loc pe care e o cruce de mol"'mânt"
Culeşoaia „păşune, e o adâncitură în pădure"
Dealu Irinii „picior de deal a 1ui -"
Dâmburele „deluşor, pe aici trece drumul"
Dosu Bolojii „loc de dos a omului Bo1oga"
Dosu Cioroiului „teren agricol ondulat"
Dosu Săciorii „dos de deal în pantă"
Dubău „teren agricol de faţă, ondulat"
Dumbrava „pământ ,arabil lângă o pădure"
După Garduri „pământ agricol cu construcţii"
După Sat „loc din sus de sat, lângă pădure"
Faţa Bolojii „teren agricol de faţă, ondulat"
Faţa Cioroiului „teren agricol, loc pe care bate soarele"
Fundu )Ju:i Balmoş „teren arabil ca o limbă, .a lui -"
Fundu Bolojii „teren agricol unde se termină pământul agricol"
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Fundu Leontii „teren agricol în pantă, a lui -"
Fundu Ursului „teren arabil a lui -"
Fundu Vilii „teren arabil şi fânaţ a lui Vilă"
Grădina lui Bedii „cosalău a lui -"
Gura Mă'Cii „teren ar.abil, neted lângă Maca"
Gura Petrăii ,,loc drept cu piatră multă"
Gura Răbicului „teren arabil, aid începe locul"
Hagău „se numeşte ., Râtu Mare, loc agricol"
Iertaşuri „loc unde s-a cultivat cartofi"
Mereze ,„pământ agricol, <Cândva aici stăteau vitele"
Moara lui fan co „a fost o moară a lui - "
'.Moinele „teren agricol sub pădure"
Părău Bolojii „părăa cu apă când plouă"
Părău lui Butuc „parte de hotar pe unde curge un părău, a fost a um1i
om numit-"
Părău Zăpodii „părăl:l mk, ~u apă puţină"
Părău Culeş6ii „vale cu apă, se varsă în Valea Almaşului"
Părău Dubăului „părău mic, cu apd puţină"
Părău Rabicului ,„părălu mic, e cu apă cân!d plouă"
Părău Soci6rii „părău mic, are apă când plouă"
Părău Zăopdii „părău mic, cu apă puţină"
Popag.a „teren agri col, ondulat şi e sub poală de pădure"
iPoprâtu „teren agrkol ondulat"
Prunii Banului „teren agriool, au fost pruni şi a fost a lui -"
Pusta la Şieu „teren arabil în pantă' 1
Răbicu „teren de adâncitură intre 2 pălduri"
Râtu Mare „teren drept, cosdlău"
Săcioara Mare „loc neted, e fiinaţ şi agricol"
Săcioar,a Mică „limbă de pământ între două păduri"
Şesu „loc dr.ept"
?l'abla „i se zice şi Coaste, a fost păşune"
(La) Ţigani „teren arabil, aici stau ţiganii"
(La) Vad „fânaţ pe un teren mic"
Valea Băbiului „vale ou apă, vine din satul Mesteacăn"
Viile lui Castan „au fost vii şi au fost a lui -"
Viile lui Toader „teren agriool şi vie au fost a lui -"
Zăpodia Băbi.ului „loc de ridicătură plantat cu pomi"
1

CUTIŞ

-
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(La) Arini „teren arabil în pantă"
Bodiasa „groapă folosită ca şi fânaţ şi arător"
Căndoaia „teren arabil în pantă"
Cândoaia Dinco.a:ce „teren arabil în pantă despărţit de o vale"
Citera „coastă, pe aici umblă oile"
Coasta Luchii „coaste de deal şi agri'col a fost a lui Luca"
Coastea Luşchii „teren în pantă"
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CorboaJ.a „cosalău într-o groapă"
Crănzăşti „teren agricol, fănaţ şi cos.alău"
Dealu Luşchii „,loc mai înalt la marginea satului"
Dâmbrava „un deal în pantă, e cosalău"
(La) Dos „teren arabil, pe o pantă dulce"
Doscior „teren arabil în pantă"
(La) Fagi „un pârâu este răchită în jur"
(Pe) Faţă „teren arabil pe lângă drum, pe vale în sus"
Fa~a Cutişului „loc de soare, teren arabil"
Faţa Luchii „teren arabil, loc de faţă a fost a lui Luca"
Făgiţăl „teren arabil şi fânaţ pe lângă care curge o .apă"
Fântâna Bochii „cosalău pe care e o fântână, a fost a fam.
Gardu Ţarinii „teren arabil în pantă"
Groapa lui Criş_an „teren arabil a fost a lui -"
Groapa lui Griţar „cosalău a fost a unui om poreclit -"

Boca"

Horhije „teren arabil pe care este un izvor"
Linceşti „teren arabil şi fânaţ"
Lobişte „teren arabil în coaste şi pe vale"
Lunca „loc .arător in vale"
Luşca „teren de dos pe care cresc luşte (reg.)"
Mănăstireâ „teren arabil şi fânaţ, a fost cândva o mănăstire aici"
Moina „teren mai puţin bun de agr:cultură"
Mudureşti „teren arabil, a fost a familiei Mudure"
Murga „teren arabil, grădină, e înconjur,at de pădure"
Părău lui Talpoş „părău cu apă, locul din jur a fost a lui -"
Pietrişu „teren în pantă şi pe deal''
Podereu „teren arabil şi cosa~ău pe rnngă siat"
Podu Luşchii „locul din jurul podului, e teren bun"
Poniţa „teren ara:bil în pantă"
Ramita „te.ren arabil şi fânaţ"
Rădăcini „teren arabil, e loc de faţă"
(La) Râpa „teren arabil în pantă"
Râturi „fânaţ şi păşune în v1le"
Râtu lui Mariş „teren arabil şi ffaiaţ a fost a lui -"
Spărla „fânaţ şi teren arabil, e în pantă"
Straturi „teren agricol bun"
Strâmtura „fânaţ, în formă de potcoavă"
Sub Citeră „teren arabil sub deal"
Sub Osoi „teren de fânaţ şi agricol mai jos"
Sub Pădure „fânaţ lângă pădure"
Sub Vii „teren arabil, mai sus au fost vii"
(La) Şes „teren arabil pe un loc drept"
Şâoia „teren drept de şes"
(La) Temeteu „locul unde-i cimitiru"
Valea Ciutişu1ui „vale cu apă ~are trece prin sat"
Vătăşti „teren arabil şi fânaţ pe o pantă"
Vâlceaua „rât e cosalău"
GABRIEL VASILIU
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(Resume)
L'article presente une anchete effectuee dans deux etapes en 1978 et 1983
pour la theme „Tresor toponimiques de la Roumanie". Un examination attentif
des resultats prouve que Ies toponyme5 roumaines sont preponderents.
Le materiel toponymique peut etre utilise dans Ies recherches de lingvuistique et celles historiques.
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Acta Mvsel Porolissensis, voi. XX, 19116
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Danubius. Muzeul Regional de Istorie Galaţi, Galaţi
Documente privind Istoria României, Bucureşti
Dolgozatok az Erdely Muzrnm Erem es Regisegtârab6l, Kolozsvâr-Cluj
Documenta Romaniae Historica, Bucureşti
Epigraphica. Rivista italiana di Epig:aphia, Milaao
F~lia A,rchaeologica, Budap,cs.t .
i<'Un'dbe~icht~ au~- bste;·reich: Wien
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Germania

Germania. Anzeiger der ROmisch-Germanieche Kommission -der
D.A.I., Frankfurt am Maln Inscripţiile Daciei Romane, Bncureştl
Istoria RomAnlel, Bucureşti, I, 1960 işl "ll(m.
Journal of Roman Studies, London
Klio. Beitrăge zur Alte Geschlchte. Berlin/Leipzig
Latomus. Revue des Etudes Latine!, Bruxelles

IDR
IstRom
JRS
KLIO
Lato mus
Limes 5 Zagreb

Quintus Congressus Tnternationnlis Llrnitis Romani Studiosorum, Zagreb, 1963
VoJ'ltrăge des 6. Internationalen Limes-Kon.gresses in Sihldeutsahland. Studier zu den Mllitărgrenzer Roms, Bonn, 1964

Limes 6 Basel

Actes du IX-e Congres International d'Etudes sur les fronticrcs
romaines, Mamaia, 1972 (1974)
Marisia. Muzeul Judeţean Mureş, Tg. Mureş
Materiale şi cercetil.rl arheologice, Bu.cureşti. I-IX 1957-1970
Materiale şi Cercetări aTh ~o logice. Sesiunile de rapoarte de sApAtuTI
Peuce. Studii şi comunicări de Istorie. etnografie şi muzeografie
Muzeul Deltei DunArii din Tnlcea, Tulcea
Pontica. Studii şi materiale de istoric, aTheologie şi mu-ieografie.
Muzeul Naţional de Arheologie Constanţa, Constanţa
Potaissa. Studii şi comunicări, Turda
Real-Bncyclopădie der classlschen Altertum~wlssenschaft (PanlyWissowa-Kroll). Stuttgart
Revista de Etnografie şi Folclor, Bucureşti
Revista de Istorie, Bucureşti
Revue Roumalne d'Histoire, Bucureşti
Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva
Studii şi Cercetlri de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti
Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti
Studii Clasice, Bucureşti
Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare, Satu Mare
Studia Universitatis Babcş-Bolyai, Cluj-Napoca
Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
Thraco-Dacica. Institutul de Tracologie, Bucureşti
Tibiscus. Muzeul Banatului din Tlmlş:iara, Timişoara
Ziridava. Studii şi cercet.lri, Arad
Zeitschrift filr Papyrologic und Rplgraphik, Bonn

Limes 9 Mamaia
Marisia
Materiale
MCA
Peuce
Pontica
Potaissa
RE

REF
RI
RRH
Sargetia
SCIV(A)
SMIM
StCl
StComSatu Mare
Studia
SympThrac
Thraco-Dacica
Tibiscus
Ziridava
ZPE
Prescu.rtărl

BIBUOGR.AFJCI!

tehnice

MIAZ = M.I.A.Z.
ArhStat = Arh-Stat
Arh.M.Ap.N.
Arh.M.A.E.
D.G.A.SJ
M.Ap.N.

Muzeul de Istorie şi Artă din Zal!in
Arhivele Statului
Arhivele Ministerului A părlirii Naţionale
Arhivele Ministerului Afacerilor Externe
Direcţia Generală a Arhivelor Statului
Ministerul Apll.rll.rii Naţiouale

Tiparul executat

w Imprimeria

„ARDEAI.UL" Cluj, c-da nr. 60406.
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