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DESCOPERIRI ALE GRUPULUI PIŞCOLT ÎN
JUDEŢUL SĂLAJ
SANDA BĂCUEŢ-CRIŞAN

DISCOVERIES BELONGING TO THE PIŞCOLT GROUP
IN SĂLAJ COUNTY
Abstract: This study present a few discoveries belonging to the Pişcolt
Group. Until last years, in Sălaj County, we have just some informations
about the developement of the Pişcolt Group. The new reschearches from
2002-2006 at Porţ "Corău", Pericei "Keller Tag" and Marca "Primăria
Nouă", gives as a reson to reconsideration:
The 6 sites in which were found materials belonging to Piscolt group
are Zăuan "Dâmbul Cimitirului", Porţ "Corău", Pericei "Keller Tag", Marca
"Primăria Nouă", Zalău "Valea Mâţii" and Buciumi "Centrul Satului". In
three of them, were found complexes, dwellings at Pericei, Marca and an
inhumation grave at Port. The findings have, on one side, features of the
second stage through their black painting on a polished background,
decoration types similar to other discoveries from North-Western Romania,
but on the other side, elements that will develop in the third stage of the
group, as the black painting on a white engoba bases. In both sites are missing
the decoration types that have a large frequency in the motifs repertory of the
group, as meander, contrary to the fine representation of the curve-line
decorationformed by thin rows and limited by fat rows. The discoveries made
in the faur sites were attributed to a final stage of Piscolt II (Pericei), maybe
beginning of III (Port, Marca) and III (Zalău).
Rezumat: Acest studiu prezintă câteva descoperiri aparţinând
grupului Pişcolt. Până de curând în judeţul Sălaj erau puţine informaţii
privind descoperirile grupului. Noile cercetări din anii 2002-2006 de la Porţ
"Corău", Pericei "Keller Tag" şi Marca "Primăria Nouă", ne-au dat motive de
a reconsidera aceste descoperiri.
Cele 6 situri în care au apărut materiale ceramice aparţinând
grupului Pişcolt sunt: Zăuan "Dâmbul Cimitirului", Porţ "Corău'', Pericei
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"Keller Tag", Marca "Primăria Nouă", Zalău "Valea Mâţii" and Buciumi
"Centrul Satului". ln trei dintre ele au fost descoperite complexe, locuinţe la
Fericei, Marca şi un mormânt de inhumaţie la Port. Analizând ceramica,
stilul de pictură, caracteristicile macroscopice se observă că prezintă pe de o
parte trăsături ale etapei a II a grupului prin pictura cu negru aplicată pe
fond lustruit, similare altor descoperiri din nord-vestul Roman iei, şi pe de altă
parte, elemente care se dezvoltă în a treia etapă a grupului, prin pictura
neagră pe fond de angobă albă. ln toate siturile lipsesc tipuri de decor cu o
largă frecventă în repertoriul grupului cum sunt meandrele, în contrast cu
buna reprezentare a decorului din linii curbe formate din linii subţiri
mărginite de linii groase. Descoperirile făcute în 4 situri pot fi atribuite etapei
final Pişcolt II (Fericei) poate început de III (Porţ, Marca) şi III (Zalău).
Keywords: Neolithic. Pişcolt, discoveries, pottery, North-Western
Romania.
Cuvinte-cheie: Neolitic, Pişcolt, ceramică, nord-vestul României,
descoperiri.

Cercetarea arheologică aduce an de an noi dovezi care surprind şi de
multe ori infirmă cunoştinţe mai vechi. Este şi cazul cercetărilor întreprinse în
ultimii ani pe teritoriul judeţului Sălaj. Până la reluarea cercetărilor de la Suplacu
de Barcău şi începerea celor de la Porţ „Corău'', prilejuite de lucrări cu caracter
utilitar, singurele materiale atribuite cu certitudine grupului Pişcolt au fost cele de
la Zăuan „Dâmbul cimitirului" (Lazarovici, Lako 1981, p. 47, fig 18). Printre
fenomenele culturale nou identificate în situl de la Porţ „Corău" se numără
descoperirile atribuite grupului Pişcolt (Matei şi colab. 2003, p. 246-248).
În aria cercetată de noi nu a fost pus în evidenţă un nivel de locuire
corespunzător acestui grup. Raportul de săpătură al echipei clujene precizează pe
alocuri depuneri aparţinând grupului (Lazarovici şi colab 2003, p. 306).
Cu excepţia unor fragmente ceramice care apar sporadic în nivel, singurul
complex atribuit grupului Pişcolt este mormântul M2 cercetat în cadrul secţiunii
S03 (Băcueţ Crişan 2004, p. 73).
în cazul M2 (pl. 2) avem de a face cu un întreg complex legat de trecerea în
nefiinţă a celui decedat. O groapă de mari dimensiuni a fost umplută până la un
anumit nivel cu pământ şi bolovani (de la -3 m adâncime până la -2,10 m) peste
care s-a aşezat un covor de fragmente ceramice şi lespezi de piatră. Pe acest covor
a fost descoperit scheletul bine păstrat al unui individ de statură impresionantă,
corpul fiind acoperit de fragmente ceramice de la un vas de mari dimensiuni.
Peste întreg acest ansamblu a fost depus un alt nivel de pământ negru de
aceeaşi factură cu cel din partea inferioară a complexului, gros de aproximativ
20 cm. Pe acest nivel la -1,30 -1,50 m, în zona capului (la ceafă) au fost depuse două
râşniţe şi un vas de mari dimensiuni în care am identificat seminţe carbonizate.
Scheletul are orientarea N-S, chircit pe partea stângă, cu mâinile aduse la faţă.
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Materialul ceramic printre care se remarcă fragmente pictate cu bitum pe
un fond gălbui sau roşu lustruit dar şi pictura aplicată pe un fond de angobă albă,
prost păstrată, la care se adaugă elementele de rit şi ritual ilustrate, atribuie
complexul grupului Pişcolt faza mijlocie sau târzie (pl. 3, 4).
Puţinele forme care au fost reconstituite sunt amfore cu gât tronconic
pictate cu negru şi amfore cu butoni impinşi din interior, forme aflate în uz pe
parcursul etapelor Pişcolt II şi III (pl. 5).
La acestea se adaugă un vas mare de provizii în care au fost descoperite
boabe de grâu carbonizate şi o parte a unui alt vas de mari dimensiuni reconstituit
din fragmentele care au fost recuperate din patul de cioburi.
Cercetări preventive, de această dată realizate în valea Crasnei la Pericei
„Keller tag", au adus noi dovezi privind aria de răspândire a grupului Pişcolt
(Matei şi colab. 2005, p. 259-262). În anul 2004, în cadrul cercetărilor impuse de
implementarea unei conducte de gaz au fost identificate şi parţial cercetate două
complexe, care se pot integra acestui grup cultural. Condiţiile de cercetare,
secţiuni de 2 m lăţime, care derivă din caracterul investiţiei, nu ne-au permis
cercetarea în întregime a celor două complexe. Este vorba de două locuinţe de tip
adâncit, situate la o distanţă de aproximativ 40 metri (pl. 7, 13). În zona cercetată
nu a fost identificat un nivel corespunzător de locuire, complexele conturându-se
la nivelul sterilului. Cercetările anterioare ale sitului (1999, 2000, 2001) nu au
oferit descoperiri care să poată fi atribuite cu certitudine acestui grup (Băcueţ,
Braica 2003, p. 9-13). Ceeea ce s-a putut constata şi atunci, dar mai ales în 2004
când cercetările au vizat 1021 mp, este faptul că zona a fost puternic locuită în
preistorie şi antichitate. Numai în 2004 au fost cercetate 123 de complexe
aparţinând neoliticului şi epocii bronzului în pricipal, dar şi culturii Coţofeni,
epocii romane sau evului mediu timpuriu.
Cele două locuinţe nu au oferit un material ceramic consistent, dar o mare
parte din ceramica recoltată a prezentat urme de pictură cu negru pe fond brun
lustruit sau angobă albă. Din păcate ambele complexe au fost afectate de locuirile
ulterioare, una din locuinţe (complexul 52) fiind tăiată de o grapă aparţinând
epocii bronzului, un mormânt de inhumaţie şi un cuptor, care ţin de următoare
locuire din neolitic a zonei. Astfel într-o suprafaţă de 5 x 2 m au fost cercetate nu
mai puţin de 7 complexe. Cealaltă locuinţă (complexul 112) a suferit la rândul ei o
răvăşire datorată unei gropi de mari dimensiuni atribuită epocii bronzului. Din
fericire acest din urmă complex a evitat vatra cu care era prevăzută locuinţa astfel
că am avut ocazia efectuării unor observaţii legate de structura internă. Cea din
urmă observaţie care trebuie făcută este aceea că la ambele locuinţe a fost observat
pe fund un nivel de aproximativ 20 de centimetri de lut galben amestecat cu
pământ negru care pare să indice intenţia de izolare (de impermeabilizare) a zonei
de locuit. Observaţia s-a reconfirmat şi în cazul altor două locuinţe adâncite care
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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aparţin

de

unui alt orizont cultural neolitic, descoperite la aproximativ 100 de metri

locuinţele Pişcolt.

Ceramica din C52
Diferenţele tipologice între materialele ceramice recoltate sunt extrem de
mici astfel că atribuirea categorială este greu de realizat mai ales în cazul ceramicii
fine-ceramicii semifine. În ambele cazuri calitatea vaselor ceramice este proastă
fapt determinat de utilizarea plevei, mâlului, chiar dacă în combinaţie cu nisipul
fin, arderea slabă şi calitatea solului. De cele mai multe ori urmele de pictură s-au
păstrat numai pe alocuri, doar câteva fragmente ceramice mai păstrând suprafeţe
lustruite de culoare brună.
Motivele picturale realizate cu o substanţă de culoare neagră au fost aplicate
la exteriorul formelor ceramice, pe o suprafaţă lustruită sau pe angobă albă prost
păstrată. Motivele se reduc la triunghiuri pline, benzi late şi fascicule de linii
subţiri (pl. 8; 9/2, 3; 10/1-4). Formele întregite sunt cele caracteristice în întreaga
arie de răspândire a grupului: boluri, castroane, strachini cu buza lobată, amfore
cu gât înalt (pl. 9; 11; 12).
Formele ceramicii grosiere sunt puţine, materialul tipic reducându-se la
boluri şi castroane. Nu există diferenţe în compoziţia pastei, poate cu excepţia
utilizării în puţine cazuri a cioburilor pisate. În rest, pasta prezintă acelaşi
degresant constituit din nisip cu pleava sau mâl. Acestei categorii i-am atribuit şi
cele câteva fragmente ceramice decorate cu ciupituri, alveole şi incizii subţiri în
reţea (pl. 10/5-7).
Ceramica din CI 12
Ceramica recoltată din acest complex este unitară din punctul de vedere al
coloritului şi tipului de degresant utilizat. Fiind de o calitate superioră celei care
provine din C52, am reuşit să facem câteva observaţii asupra modalităţii de tratare
a suprafeţelor. Se poate observa preferinţa pentru arderea oxidantă, majoritatea
fragmentelor fiind de culoare portocalie, cărămizie sau gălbuie. Sunt puţine
fragmente care au prezentat suprafeţe de culoare brună sau cafenie lustruită.
Motivele picturale sunt simple, geometrice (pl. 14), motivele curboliniare sau
spiralice nefiind observate pe niciunul dintre fragmente. Tipurile de forme sunt
cele obişnuite boluri, castroane şi străchini tronconice. Luat pe ansamblu
materialul ceramic provenit din cele două complexe prezintă analogii între
materialele recoltate din M2 de la Porţ „Corău" pentru pictura pe fond de angobă
albă şi mai ales prin utilizarea decorului format din linii subţiri marcate de linii
mai groase dispuse în forme geometrice. Triunghiurile pline sunt întâlnite destul
de rar, dar ele apar încă din etapa a II-a la Pişcolt „Lutărie" (Lazarovici, Nemeti
1983, pl. XVII/6). Tot acestei etape i-a fost atribuită şi apariţia străchinilor cu buza
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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(Lazarovici, Nemeti 1983, p. 31 ), formă întâlnită în complexul C52 în două
exemplare. Remarcăm în cazul celor două complexe slaba reprezentare a vaselor
cu picior înalt (2 sau 3 fragmente de mici dimensiuni) în condiţiile în care aceste
forme au o largă frecvenţă în repertoriul ceramic al grupului.
Motivele incizate sau adâncite, slab reprezentate, sunt preluări din mediul
Starcevo-Criş, niciun fragment ceramic nu prezintă decor meandric de caracter liniar.
Din cercetările mai vechi efectuate de această dată în apropierea oraşului
Zalău, la Valea Mâţii (actualmente cartier al municipiului) se cunosc materiale
atribuite grupului Pişcolt după toate probabilităţile unei etape ceva mai târzii
(Băcueţ Crişan, Băcueţ Crişan, 2003, p. 20-21).
Cu ocazia îndreptării malurilor pârâului Valea Mâţii în 1983, Al V. Matei
a recoltat din mal mai multe fragmente ceramice. Cel mai ilustrativ material este
cel pictat, care dealtfel ne poate da indicii despre momentul cultural documentat
în acest punct. Ornamentul a fost trasat pe un strat de angobă, dar care nu s-a
păstrat decât în zona picturii realizată cu bitum (pl. 17-18). Formele care au putut
fi identificate sunt străchini, boluri, vase cu picior. Caracteristică este prezenţa în
pasta vaselor a mâlului (motiv pentru care stratul de angobă s-a desprins) şi a
cioburilor pisate. Culoarea predominantă este cea portocalie. Pe baza stilului de
ornamentaţie, factura ceramicii a fost legată de descoperirile târzii de la Pişcolt şi
Ciumeşti (Lazarovici, Nemeti 1983, p. 20).
Deloc surprinzătoare în contextul existenţei celor două situri de la Porţ şi
Zăuan, a fost identificarea unei noi aşezări la Marca „Primăria Nouă" (Bejinariu,
Băcueţ Crişan 2007, p. 223-224), aflată la mică distanţă de cea de la Porţ „Corău".
Cercetările preventive prilejuite de construcţia unui nou sediu de Primărie, au dus
la descoperirea unei locuinţe de tip adâncit de formă ovală alungită. (pl. 20) Din
păcate în două din unităţile de cercetare complexul a fost în cea mai mare parte
dezafectat de o locuinţă aparţinând evului mediu timpuriu, astfel ca în momentul
derulării cercetărilor au fost definite 2 complexe neolitice C6 şi C8, în fapt fiind
vorba de un singur complex. Situaţia a fost mai bună în cadrul casetei C, unde,
locuinţa neolitică a fost surprinsă pe o lungime de 5 m. Singurele materiale
arheologice identificate au fost cele ceramice, care dealtfel şi atribuie complexul
grupului Pişcolt. Câteva forme de vase specifice grupului, precum şi urmele de
pictură cu negru, indică o aşezare Pişcolt târzie (pl. 21-25).
Pe ansamblul descoperirilor acestui grup de pe teritoriul judeţului Sălaj,
din punct de vedere cronologic cele mai vechi materiale par să fie descoperirile de
la Zăuan „Dâmbul Cimitirului" atribuite grupului Pişcolt, faza mijlocie, cu
analogii la Pişcolt şi Ciumeşti (Lazarovici, Lak6 1981, p. 42, fig. 18). Probabil spre
acelaşi orizont converg şi recentele descoperiri din situl de la Porţ „Corău"
(aşezarea cunoscută ca Suplacu de Barcău „Corău") cu menţiunea că aceste
materiale cunosc atât caracteristici care ţin de faza mijlocie (menţinerea picturii
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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pe fond lustruit) dar şi elemente (pictura pe angobă albă) care devin caracteristice
etapei târzii. Elementele de rit şi ritual ilustate de mormântul de la Porţ sunt
aproape identice cu cele din mormântul de la Săcuieni, atribuit culturii Ciumeşti
(Comşa Na naşi 1971, p. 633-636) sau grupului Pişcolt, faza mijlocie (Lazarovici,
Nemeti 1983, p. 32). Având în vedere că cele mai multe fragmente ceramice
prezintă pictura pe un fond de angobă şi doar puţine mai păstrează lustrul atât de
caracteristic etapei mijlocii credem că descoperirile de la Porţ „Corău" se pot situa
la începutul fazei târzii de dezvoltare a grupului când aceste elemente devin
predominante (Lazarovici, Nemeti 1983, p. 33; Nemeti 1999, p. 120). Pentru
descoperirile de la Pericei „Keller tag" situaţia este aproape identică fiind
deasemenea întâlnite ambele stiluri de pictură.
Fragmentele cermice de la Zalău se deosebesc de cele de la Zăuan
„Dâmbul Cimitirului", Porţ „Corău" şi Pericei „Keller tag" nu atât prin stilul
ornamentaţiei, cât mai ales prin lipsa picturii pe fondul lustruit al vasului, situaţie
care poate deriva din caracterul fortuit al descoperirii şi cantitatea neînsemnată de
ceramică.

În cadrul grupului Pişcolt, utilizarea mâlului care înlocuieşte resturile
organice, caracterizează alături de angobarea cu alb, ultima fază a grupului
definită de materialele de la Pişcolt SMA şi Vărzaru (Lazarovici, Nemeti 1983, p.
33). Cercetările de teren şi de salvare efectuate în ultimele decenii în judeţul Satu
Mare, aduc noi date despre răspândirea grupului Pişcolt, fiind identificate aşezări
care au fost atribuite fazei târzii a grupului Pişcolt la Sanislău „Curtea grajdurilor"
(Nemeti 1999, p. 48), Urziceni „Podul canalului" (Nemeti 1999, p. 62), Moftinu
Mic „ Pescărie" (Nemeti 1986-1987, p. 103), Berea „La soci" (Nemeti 1999, p. 59).
Din descrierea materialului pictat se observă că tuturor descoperirilor le este
caracteristic degresantul din mâl şi pictarea pe angobă albă sau roşiatică, de multe
ori căzută (Nemeti 1986-1987, p. 16-21).

Scurte consideraţii asupra grupului Pişcolt. Locul descoperirilor de pe
teritoriul judeţului Sălaj în cadrul grupului
Grupul Pişcolt fost definit pentru prima dată pe baza cercetărilor de
Ciumeşti-Berea şi a materialelor din col. Kovacs, sub titlul de cultura Ciumeşti cu
două etape evolutive: o fază veche surprinsă la Berea, şi una evoluată caracterizată
de creşterea numerică a ceramicii pictate sesizată la Berea IX (Comşa 1963, p. 477484). Materialele de la Săcuieni „Horo", atribuite acestui grup de descoperiri au
fost clasificate pe baze tipologice în trei loturi, dintre care primele două au fost
considerate ca aparţinând culturii Ciumeşti, pentru lotul C făcându-se trimiteri la
descoperirile de la Oradea-Salca şi Herpâly (Comşa, Nanaşi 1971, p. 633-636;
Comşa Nanaşi 1972, p. 10-15).
Într-o ultimă încercarea de redefinire, pe baza noilor descoperiri, siturile
atribuite iniţial culturii Ciumeşti au fost reevaluate şi atribuite grupului Pişcolt
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(Lazarovici, Nemeti 1983, p. 34, 36). Cu un impact aproape nesesizabil în
literatura de specialitate a fost încercarea Doinei Ignat de cuprindere a
descoperirilor sub marca-grup Sîntandrei-Oradea-Săcuieni-Vărzari, opţiunea
domniei sale fiind bazată pe observaţia existenţei unui grup Pişcolt în bronzul
târziu, denumirea putând produce confuzie (Ignat 1987, p. 46).
Toate aceste încercări de definire şi reevaluare a descoperirilor, efectuate în
general pe baza unor informaţii stratigrafice incerte sau recoltate cu ocazia unor
cercetări de salvare de mică anvergură, nu au avut ca finalitate o caracterizare
certă din punct de vedere cronologic şi evolutiv, originea, etapele timpurii dar şi
sfârşitul acestui grup Pişcolt au rămas neelucidate până în acest moment.
Termenul consacrat sub care sunt cunoscute acest gen de descoperiri pe
teritoriul României, rămâne cel de grup Pişcolt, la care au fost evidenţiate trei
etape evolutive (Lazarovici, Nemeti 1983, p. 27-34).
Analogiile exprimate pentru fiecare etapă în parte induce ideea apartenţei la
un complex de descoperiri cu o largă arie de distribuţie care cuprinde nord vestul
României - grupul Pişcolt (Virag 2000-2004, p. 13-25) sud-estul UngarieiSatoraljaujhely (Korek 1968, p. 15); Esztar (Kalicz, Makkay 1977, p. 52-56) sudestul Slovaciei-Proto-Kopeany, Kopeany, Rascovce (Vizdal 1997, p. 43-266) şi
zona sudică a Ucrainei - grupul Diakovo (Potusniak 1997, p. 35-50).
Originea grupului Pişcolt este în fondul vechi starcevian influenţat de
elemente vinciene venite pe câmpie la care se adaugă contribuţia manifestărilor de
tipul celor de la Szolnok-Szănda, bcsod-Kitiro, Kătelek, Tiszavalk-Negyes, geneză
petrecută la nivel Starcevo-Criş IV A/IVB-Vinea A2/ A3 (Maxim 1999, p. 75). Cea
mai timpurie manifestare, Berea I, este văzută ca o etapă de formare a ceramicii
liniare timpurii şi a unui grup cu ceramică pictată paralelă cu evoluţia fazei
Starcevo-Criş IV A (Lazarovici, Nemeti 1983, p. 26).
Prima etapă a grupului Pişcolt a fost definită pe baza materialelor de la
Berea I şi Pişcolt „Lutărie'', descoperiri în care sunt constatate cu pregnanţă
elemente preluate din fondul vechi Starcevo-Criş de fază IIIB-IV A prin formele
bitronconice cu Lippenrand, barbotina organizată sau stropită, ciupituri,
impresiuni cu unghia sau degetul. Caracteristică acestui orizont este pictura cu
negru pe fondul vasului dar şi apariţia, este drept mai rară, a combinaţiei dintre
pictură şi incizia curboliniară. Inciziile sunt prezente sub forma unor motive
meandrice, zig-zag-uri, linii curboliniare (Lazarovici, Nemeti 1983, p. 27-28).
Pe spaţii largi pentru descoperirile de la Pişcolt „Lutărie" şi Berea I. la care
s-au mai adăugat în ultimii ani siturile de la Ciumeşti „La Silozuri"; Sîntandrei,
Tiream, Urziceni „Crucea Vada" (Virag 2000-2004, p. 14), s-au găsit analogii
printre materialele de la Tiszacsege-Sandgrube, Retkăzberencs-Paradomb
(Lazarovici, Nemeti 1983, p. 29) atribuite culturii Szatmar II (Kalicz, Makkay
1977, p. 22) la care cercetările ultimelor decenii au mai adăugat situl de la Kotelekwww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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(Raczky 1983, p. 161-194) şi Tiszavalk-Negyes în Ungaria (Raczky
1989, p. 234) şi cele din Slovacia de la Slavkovce, Zbudza, Male Rakovce şi
Zaluzice-Male Zaluzice obiectivele lB/91, 1/94, 2/94, toate aceste din urmă aşezări
sau complexe fiind atribuite de cercetarea slovacă grupului Proto-Kopeany
(Vizdal 1997, p. 45-88).
Din punct de vedere cronologic, Berea I a fost considerată o etapă de
formare a ceramicii liniare timpurii şi a grupului cu ceramică pictată, fiind
paralelă cu evoluţia fazei Starcevo-Criş IVA. Descoperirile similare din Ungaria
(Tiszacsege-Sandgrube, Retki:izberencs-Paradomb) au fost atribuite culturii
Szatmar II (Kalicz, Makkay 1977, p. 22) etapă care implică existenţa unui orizont
anterior (Szatmar I). Asupra acestei denumiri au fost exprimate contraopinii atât
în literatura română de specialitate (Lazarovici, Nemeti 1983, p. 27) cât şi în cea
maghiară. Evaluând din punct de vedere cronologic neoliticul timpuriu şi mijlociu
din bazinul Tisei, P. Raczky atribuie descoperirile Szatmar II, primei elape de
evoluţie a complexului Ceramicii Liniare Alfold (ALP I) pe care le consideră
contemporane cu cele mai evoluate ansambluri ale culturii Ki:iri:is (Raczky 1989,
p. 234) definite iniţial ca Protovinfa Complexele cuprinse anterior în etapa
Szatmar I (Nagyecesed, Tiszabezded, Mehtelek) aparţinând în viziunea autorului
unei varinte a culturii Ki:iri:is derivată din Transilvania (Raczky 1989, p. 234).
Deşi nu avem intenţia includerii în studiul nostru a polemicilor iscate în
literatura maghiară pe seama descoperirilor „Protovinea" şi atribuirilor Szatmar I
-Szatmar II, pentru o mai bună înţelegere a fenomenelor, vom prezenta pe scurt
ce înseamnă aceşti termeni pentru J. Makkay, în calitatea de „părinte". Prin
„Protovinea" au fost desemnate materiale care apar nu numai la sfârşitul culturii
Ki:iri:is, ci şi ale căror prototipuri apar mult mai timpuriu în cele mai vechi
ansambluri Ki:iri:is. Astfel descoperirile „Protovinea" nu pot fi contemporane cu
Vinea Al, A2, A3, cum sugerează Lazarovici, pentru că sunt descoperiri care
preced cultura Vinea (Makkay 1996, p. 44-45). Deasemenea Makkay susţine că în
atribuirea descoperirilor de la Mehtelek etapei I a culturii Szatmar, nu a pierdut
niciodată din vedere că aceste descoperiri apaftin grupului Ki:iri:is.
Am făcut aceste precizări mai mult pentru că în literatura de specialitate
termenul „Protovinca" are o valenţă cronologică, referitoare la etapa finală de
dezvoltare a grupului Ki:iri:is, pus în paralel cu Starcevo-Criş IV A şi Vinca A2
(Lazarovici 1980, p. 24-29; Raczky 1989, p. 234-235), definirea diferită fiind
cauzatoare de neînţelegeri.
Etapa a II-a evoluată, a grupului Pişcolt este atestată într-un număr mare de
situri dintre care amintim Andrid, Berea Ciumeşti, Carei, Căpleni, Dindeşti,
Moftinu Mic, Pişcolt, Tiream, Unimăt, Urziceni (Virag 2000-2004, p. 14). Este
perioada de maximă dezvoltarea a motivisticii picturale, a tehnicii de lustruire.
Pasta conţine resturi organice foarte bine tocate. Se înregistreaza o scădere
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a inciziei, registrul ornamental fiind dominat de pictură. Se pictează
direct pe fondul lustruit al vasului de obicei de culoare portocalie cu brun, negru,
roşcat sau roşu închis. Uneori pictura este bituminoasă de culoare neagră, stil care
va deveni preponderent în etapa târzie.
Repertoriul de forme înregistrează apariţia vaselor cu profil în S (comune
tuturor descoperirilor neolitice şi forme comune pe arii mai largi descoperirilor
Szakalhat, Lumea Nouă, Esztar etc) şi a vaselor cu buza lobată (din nou întîlnite
frecvent în neo-eneoliticul transilvănean şi nord-vestic).
Ceramica pictată specifică acestei etape a fost definită sub termenii de
Ciumeşti evoluat, Săcuieni la Comşa (Comşa Na naşi 1972, p. 10-15), în Ungaria
ca Satoralaujhely (Korek 1968, p. 15), Esztar (Kalicz, Makkay 1977, p. 52-56), iar
în Slovacia ca grup Kopfany (Vizdal 1997, p. 71-88). Descoperirile similare din
Ucraina Carpatică de la Rivne-Kismezo II au fost atribuite etapei timpurii a PPC
(Painted Pottery Culture) fiind analoage cu cele Kopeany (Potusniak 1997, p. 37).
Depăşind puţin momentul cronologic marcat de etapa a II-a grupului
Pişcolt, dorim să facem câteva precizări cu privire la ceea ce înseamnă pentru
cercetarea neoliticului din Ucraina termenul de Painted Pottery Culture (PPC).
În sudul Ucrainei, ultimii 30 de ani de cercetare arheologică au dus la
descoperirea a numeroase situri în care apar materiale ceramice pictate cu analogii
în descoperirile contemporane din Ungaria, Slovacia, România, atribuite
complexului PPC, evaluat pe parcursul e trei etape. Etapa timpurie este
reprezentată de siturile grupului Kopeany în Slovacia, Sonkâd în Ungaria, şi
Rivne-Kismezo II în Ucraina, contemporane cu etapa timpurie a TLPC (Tisza
Linear Pottery Culture).
Etapa mijlocie a PPC este reprezentată de situri atribuite grupului Rascovce
paralelizat de SiSka cu grupul Tiszadob (Siska 1989, p. 135-138) contemporane cu
etapa mijlocie a TLPC.
În etapa târzie a PPC au fost incluse descoperirile grupului Diakovo văzut
ca o continuare firească a unui complex etnocultural determinat de ceramica
pictată, din care au făcut parte grupurile Kopeany, Ra5covce, Esztar. Grupul a fost
separat pe baza importurilor Biikk în două faze una paralelă cu etapele A-AB şi
cealaltă cu B-C (Potushniak 1997, p. 37-38). Acelaşi cercetător separă
descoperirile cuprinse în Alfold Liniar Pottery sau Cultura Liniară Est Slovacă în
două complexe: TLPC - care cuprinde grupurile cu ceramică incizată Barca III,
Tiszadob, Szakâlhat, Biikk şi PPC din care fac parte grupurile Kopeany, Ra5covce,
Esztar, Diakovo şi descoperirile de tip Săcuieni (Potushniak 1997, p. 37). Din
punct de vedere cronologic întreg complexul PPC a fost pus în palalel cu Vinea AB2 contemporan cu Cultura Ceramicii Liniare din bazinul mijlociu al Dunării,
format în afara bazinului superior al Tisei, paralel în etapa timpurie cu faza târzie
a culturii Starcevo-Criş. În sudul Ucrainei, similar cu zona sudică a Slovaciei
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(Nowak 1997, p. 37), comunităţile cu ceramică pictată apar gata formate. În cazul
Ucrainei sunt semnalate ca materiale sporadice în siturile atribuite celei de-a două
etape a grupului Starcevo-Criş al Tisei Superioare, ca apoi să fie înregistrate ca
situri independente (Potushniak 1997, p. 38, Potushniak 2004, p. 64-65).
Din simpla enumerare a grupurilor care au fost incluse în ALP, PPC,
Ceramica Linară Est Slovacă, se poate observa aria largă de răspândire şi evoluţia
în mare parte similară. Fragmentarea pe grupe şi denumirile diverse sub care apar
aceste descoperiri sunt în ultimă instanţă cauzatoare de confuzii. Din acest punct
de vedere, consideram oportună gruparea lor sub o singură denumire după
exemplul dat de Potushniak - Painted Pottery Culture, chiar dacă acestă formulă
cuprinde probabil realităţile din Ucraina, rămânând în afara complexului
descoperirile mai timpurii atribuite grupului Proto-Kopeany, grupului Szatmar II
şi prima etapă a grupului Pişcolt. Mai mult Vizdal palalelizează descoperirile de la
Slavkovce -ob F/1998 cu grupul Szatmar II, AVK I şi situl de la Rivne I, acesta din
urmă atribuit grupului Starcevo-Criş al Tisei Superioare (Potushniak 2004, p. 5961 ); Proto-Kopeany cu AVK II şi Rivne II. Moment după care urmează prima
etapă a complexului PPC paralel cu Kopeany şi A VK II; PPC II cu o faza de
tranziţie Kopeany-Ra5covce şi PPC III (grupul Diakovo) cu grupul Ra5covce
(Vizdal 1997, p. 44, tabel cronologic).
După această incursiune în istoricul cercetărilor asupra grupurilor cu
ceramică pictată, revenim la grupul Pişcolt, a cărei etapă mijlocie după modelul
prezentat ar putea fi atribuită primei etape a complexului Painted Potttery
Culture. Materialele caracteristice sunt în mare parte similare cu cele atribuite
grupului Esztâr, fazei de tranziţie Kopeany-Raskovce şi grupul Raskovce la rîndul
lor paralele cu grupurile Tiszadob (exceptând prima fază) Szakalhat, Biikk şi
Vinea Bl-B2 (Lazarovici, Nemeti 1983, p. 32; Raczky 1989, p. 235).
Cea de-a treia etapă a grupului Pişcolt marcată de descoperirile de la Pişcolt
„Cărămidărie" (SMA), Berea X, Berea III, Căpleni „Togul lui Reok", Căpleni
„Canalul de irigaţii"; Halmeu-Vamă, Moftinu Mic „Pescărie B", Sanislău „Curtea
grajdurilor'', Văşad „Lutărie", Vărzaru etc. (Virag 2004, p. 17-23) este
caracterizată de un proces de decădere, pasta este degresată cu nisip sau mâl,
lustrul este înlocuit de o angobă albă sau roşie peste care se picteaza cu negru
(Nemeti 1986-1987, p. 16-21), ornamentele incizate sunt extrem de rare
(Lazarovici, Nemeti 1983, p. 33). Prima parte acestei etape a fost socotită
contemporană cu faza I a culturii Tisza (Lazarovici, Nemeti 1983, p. 34) etapă
paralelizată cu partea finală Vinea B2 (Raczky 1989, p. 235) timp în care mai
supravieţuiesc ultimele comunităţi ale culturilor neoliticului mijlociu: Esztar,
Biikk (Kalicz, Raczky 1987, p. 22).
Odată fixate palierele cronologice şi culturale între care evoluează grupul
Pişcolt cu cele trei etape stabilite până în prezent, putem să revenim la realităţile
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culturale din Sălaj şi să încercăm să includem în acest context şi descoperirile
noastre.
Până în prezent pe teritoriul judeţului, descoperiri ale grupului Pişcolt au
fost identificate în siturile de la Porţ „Corău", Zăuan „Dâmbul Cimitirului",
Pericei „Keller tag", Zalău „Valea Mitii", Marca „Primăria nouă", Buciumi
„Centrul satului". Cele mai timpurii materiale atribuite etapei a doua a grupului
par să fie cele de la Zăuan cu analogii între descoperirile de la Satoraljaujhely,
Tiszavasvari-Keresztfal, Esztar etc. (Lazarovici, Lak6 1981, p. 42-43, fig. 18).
Pentru un alt grup de materiale provenite din săpătură (vasul cu două guri,vasul
cu gura pătrată), dar care nu au putut fi separate de restul ceramicii Starcevo-Criş,
au fost găsite similitudini tot în mediu liniar timpuriu (Băcueţ Crişan 2006, p.
104-105).
Caracterul materialului ceramic atribuie descoperirile de la Pericei „Keller
tag" ca fiind ulterioare celor de la Zăuan. Din descrierea conţinutului ceramic al
celor două complexe amintim pe scurt prezenţa motivelor cu triunghiuri pline şi a
benzilor haşurate trasate pe un fond lustruit brun închis sau ocru dar şi motivelor
de esenţa geometrică pe fondul vasului. Prezenţa unor forme ca vasele cu buza
lobată care apar începând cu etapa a doua, pictura cu negru, degresarea cu materie
organică, mâl sau nisip, cele câteva fragmente decorate cu ciupituri sau tăieturi ne
fac să atribuim aşezarea de la Pericei grupului Pişcolt sfârşitul etapei II - începutul
etapei III.
Puţin mai târziu, dar fără a depăşi prea mult începutul fazei finale a
grupului, situăm descoperirile de la Porţ „Corău'', cu rezervele date de caracterul
special al complexului din care au fost recoltate (mormânt). Şi în cazul acestor
piese am remarcat cele două modalităţi de aplicare a picturii, dar cu
preponderenţa utilizării angobei albe de slabă calitate ca fond pictural. Motivele
de esenţă geometrică, care par să fie preferate la Porţ, sunt întâlnite încă din etapa
a doua a grupului. Bune analogii pentru ceramica de la Porţ „Corău" găsim în
complexul Cl de la Urziceni (Virag 2004, p. 46-51; fig. 5), cu precizarea că la Porţ,
ca şi la Pericei, nu apar fragmente decorate cu motive meandrice specifice etapei
evoluate. În schimb sunt frecvente motivele spiraliere constituite dintr-o linie
groasă care marchează motivul format din linii subţiri.
Cele 6 puncte cu descoperiri de pe teritoriul judeţului Sălaj, indică o lărgire
a ariei de răspândire a grupului, mai ales în etapa evoluată şi târzie. Trei dintre
situri sunt dispuse pe valea Barcăului (Porţ, Marca, Zăuan), unul pe valea Crasnei
(Pericei), unul pe Valea Zalăului (Zalău) şi unul pe valea Agrijului (Buciumi).
Urmărind distribuţia siturilor pe hartă remarcăm cele două căi principale Crasna
şi Barcăul, secundar Valea Zalăului, ca zone de penetrare a comunităţilor Pişcolt
spre Transilvania unde sunt pomenite descoperiri asemănătoarea cu cele de la
Zalău „Valea Miţii" la Aiton (Lazarovici, Nemeti 1983, p. 20) şi Gilău (Kalmar
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1982, p. 247-252; Kalmar 1990-1991, p. 39). Trebuie să precizăm că descoperirile
de la Gilău au fost cuprinse în aşa numitul grup Gilău, considerat ca „ceea ce a
mai rămas din comunităţile grupului Pişcolt şi a grupului Lumea Nouă" (Maxim
1999, p. 97). Au fost identificate importuri ale acestui grup în ultimele două nivele
de la Suplacu de Barcău (Ignat 1998, p. 49), la Baciu „str. Nouă" la nivel Petreşti
AB şi nivelul II/III de la Iclod şi la Ţaga (Maxim 1999, p. 97).
Noi vedem aceste descoperiri doar ca penetrări ale grupului Pişcolt în
Transilvania şi nu ca un grup aparte. Apariţia unor materiale „gen grupul Gilău"
la Suplac nu pot fi considerate importuri, mai ales că în acest punct au fost
detectate complexe aparţinând grupului Pişcolt, iar în prima etapă a grupului
Suplac, aşa cum a fost definită până în prezent, sunt frecvente elemente specifice
Pişcolt. Utilizarea în pastă a mâlului nu poate fi considerată specifică unei anume
etape, cercetările nostre de la Porţ şi Pericei identificând numeroase fragmente
ceramice cu acest degresant în toate nivelurile de locuire. Tipul de pictură şi
tehnica de manufacturare a ceramicii descoperită la Gilău, este caracteristică
pentru etapa târzie a grupului cu bune analogii la Pişcolt-SMA, Zalău „Valea
Miţii'', Porţ „Corău".
Dacă asupra originii descoperirilor Pişcolt, Szatmar II (ca primă etapă
ALP), au fost emise mai multe opinii în mare parte congruente, nu acelaşi lucru
putem spune despre sfârşitul acestor comunităţi. Pe teritoriul judeţului Satu Mare,
unde s-a înregistrat cea mai mare densitate de locuire a grupului, după
descoperirile de ultimă fază, există doar situri care pot fi atribuite culturii OradeaSalca-Herpay (Nemeti 1986-1987, p. 21-29, fig. 16-25; Iercoşan 1997, p. 23-30).
Elemente clare Pişcolt care să nu fie puse în legătură cu o locuire specifică
grupului, au fost remarcate în prima etapă a grupului Suplac, pentru care s-au
specificat legăturile cu grupul Pişcolt „care se menţine încă" (Ignat 1998, p. 21 ).
Pentru cercetările mai vechi am încercat identificarea acestor elemente aşa
cum reies din literatura grupului Suplac (Ignat 1998, p. 43, 52-53). Acestea ar fi
următoarele:

1. utilizarea ca fond pictural a unei angobe roşiatice-care apare în ultima
(Nemeti 1986-198, p. 16), dar şi în grupul Esztar (Goldman,
Szenaszky 1994, p. 225-230, pl. I, II);
etapă Pişcolt

2 motivele spiralice aplicate la exteriorul vasului - de obicei cupă, tehnica
decorului la exterior se pierde pe parcursul evoluţiei grupului preferându-se
aplicarea picturii în interiorul vaselor, la exterior de cele mai multe ori fiind
trasate doar dungi late cu diverse trasee.
Au mai fost precizate vasele cu butoni din interior, forme care după cum a
fost dovedit de cercetările ultimilor ani sunt prezente aproape în toate grupurile
identificate în nord-vestul României şi Transilvania. O parte dintre aceste
elemente le-am identificat şi noi la Porţ şi Pericei. Deasemenea punem pe seama
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influenţelor Pişcolt, apariţia

în repertoriul de forme specific descoperirilor de tip
Suplac a numeroaselor vase cu picior înalt. Aceste influenţe sau poate chiar un
aport de populaţie vor da în final coloritul deosebit al descoperirilor de tip
Suplacu de Barcău, ale căror caracteristici sunt în esenţa specifice descoperirilor
grupului Cluj.
Aşezările identificate pe teritoriul judeţului Sălaj arată o posibilă cale de
mişcare dar şi modificări de stil pictural. Diseminarea comunităţilor, o posibilă
absorţie în cadrul altor fenomene culturale precum şi transformarea modului de
manifestare materială datorată contectelor diverse, pot fi câteva ipoteze în privinţa
dispariţiei acestui grup.
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CONTRIBUTII
, LA CUNOAŞTEREA BRONZULUI
TARZIU DIN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI.
CERCETĂRILE DE LA CULCIU MARE
~

CAROL

KAcs6

BEITRĂGE ZUR KENNTNIS DER SPĂTBRONZEZEIT

IM NORDWESTEN TRANSSILVANIENS.
DIE AUSGRABUNGEN VON CULCIU MARE
Zusammenfassung:
Im
vorliegenden
Beitrag werden
die
Keramikartefakte vorgelegt, die zur Gava-Kultur gehăren und schon 1966
wăhrend einer Kontrollgrabung in Culciu Mare, in der Flur Zăldmezo
(Câmpul Verde) entdeckt wurden. Die Mehrzahl der Funde stammen aus
einem zerstărten Grab. Leider konnte nicht bestimmt festgestellt werden, ob
hier ein Urnengrab ader ein Grubengrab vorhanden war.
Es werden ebenfalls manche Gava-Funde publiziert, die zufălligerweise
aus verschiedenen Siedlungen auf dem Territorium der Ortschaften Sanislău,
Ciumeşti, Curtuiuşeni und Berea vorkamen.
Rezumat: ln acest articol sunt publicate materiale ceramice ce aparţin
culturii Gava descoperite în anul 1966 în timpul unui sondaj arheologic în
localitatea Culciu Mare în punctul Zăldmezo I Câmpul Verde. Majoritatea
materialului provine dintr-un mormânt distrus. Nu se poate preciza dacă este
vorba despre un mormânt de incineraţie În urnă sau în groapă. Sunt publicate
şi alte materiale ce aparţin culturii Gava, descoperite Întâmplător În diverse
aşezări de pe teritoriul localităţilor Sanislău, Ciumeşti, Curtuiuşeni şi Berea.
Stichwortes: Nordwesten Transsilvaniens, Spătbronzezezit, Gavakultur, Keramik, Grab, Siedlung.
Cuvinte-cheie: Transilvania de nord-vest, Bronz târziu, cultura Gava,
ceramică, mormânt, aşezare.
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În primăvara anului 1966, în urma săpării şanţurilor de drenaj ale drumului
comunal ce duce la păşunea din sudul localităţii Culciu Mare (jud. Satu Mare), în
locul numit Zăldmezo (Câmpul Verde), au fost descoperite numeroase fragmente
ceramice aparţinând unor epoci diferite. Ele au fost adunate de către N. Codreanu,
profesor la şcoala locală, şi apoi prezentate la Institutul de Arheologie din Cluj.
Încă în acel an, în perioada 4-8 septembrie, sub conducerea lui I. Glodariu, a fost
efectuat în locul menţionat un sondaj de verificare, care a fost continuat în anul
următor de săpături de mai mare amploare, ce au dus la dezvelirea parţială a două
aşezări, una din secolele III-IV şi alta din secolul VII e.n. 1• Cu prilejul acestor
săpături au apărut şi materiale din Bronzul târziu. Ele fac obiectul prezentei
comunicări.

Materialele preistorice au fost descoperite în număr mai mare doar într-un
singur loc, şi anume în şanţul din stânga drumului. Acesta a fost îndreptat şi
adâncit, pentru obţinerea unor eventuale date stratigrafice referitoare la staţiune,
concomitent cu deschiderea primelor secţiuni de control. În peretele taluzat a fost
observat conturul unei gropi, care a fost în continuare cercetată prin deschiderea
unei mici suprafeţe. Au ieşit la iveală aici o cantitate relativ mare de oase calcinate,
iar în jurul şi deasupra acestora numeroase fragmente ceramice, răspândite pe o
suprafaţă de cca 1 m. p. Deşi lipseşte expertiza osteologică, pare destul de probabil că
oasele, precum şi cel puţin o parte din ceramica recoltată aparţineau unui mormânt
de incineraţie. Deoarece complexul a fost deranjat în mare măsură de săpăturile
făcute pentru amenajarea şanţului, nu se poate stabili dacă este vorba de un
mormânt de incineraţie în groapă cu oasele calcinate depuse în pământ şi cu
ceramică spartă ritual sau de un mormânt de incineraţie în urnă, poate acoperită cu
un capac, având alături vase de ofrandă. Din păcate, nu se pot preciza nici vasele
care au aparţinut cu certitudine mormântului. Este posibil, cel puţin teoretic, având
în vedere caracterul relativ unitar al ceramicii descoperite, ca ea să reprezinte
inventarul unui singur mormânt. Nu este însă exclus ca aici să fi fost mai multe
morminte sau, eventual, o aşezare contemporană cu mormântul (mormintele ?).
Dintre fragmentele ceramice recuperate s-a putut întregi un singur vas, şi
anume un castron de dimensiuni relativ mari, cu pereţii groşi, foarte puţin arcuiţi,
1
Materialele descoperite la Culciu Mare în campanile din 1966 şi 1967 se află la Muzeul de
Arheologie şi Istorie din Baia Mare. Ele au fost de mai multe ori menţionate, iar o parte a lor,
aparţinând unor epoci mai recente, a fost deja publicată: D. Popescu, SCIV 18, 1967, 531, nr. 71;
idem, Dacia N.S. 11, 1967, 367, nr. 71; idem, SCIV 19, 1968, 689, nr. 83; idem, Dacia N.S. 12, 1968,
433, nr. 83; A. Llszl6, SCIV 24, 1973, 583; T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei.
Cultura pretracică şi tracică, Bucureşti, 1978 (prescurtat în continuare Bader, Epbronz), 77 sq.;
T. Bader, Gh. Lazin, Mărturii arheologice din judeţul Satu Mare, Satu Mare, 1980, 16; Lazin,
StComSatu Mare 5-6, 1981-1982, 123 sq., nr. l; Bader, StComSatu Mare 5-6, 1981-1982, 156 sq.,
nr. 32; I. Stanciu, EphemNap 5, 1995, 142 sqq., nr. 13; idem, StComSatu Mare 13, 1996, 75;
A. V. Matei, I. Stanciu, Vestigii din epoca romană (sec. II-IV p. Chr.) în spaţiul nord-vestica/României,
Zalău, Cluj-Napoca, 2000, 43 sq., nr. 55; C. Kacs6, Mărturii arheologice, Baia Mare, 2004, 37.
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din pastă amestecată cu cioburi pisate, bine ars, în exterior de culoare negricioasă
pe o porţiune variabilă sub margine şi galben roşiatică în rest, iar în interior de
culoare neagră, ornamentat pe margine cu caneluri oblice, dispuse în formă de
turban desfăşurat, î. 14 cm, diam. gurii 39,5 cm, diam. fundului 16,5 cm, gros. 1,11,3 cm (pl. l, 1).
Au fost parţial reconstituite, cel puţin grafic, şi alte piese ceramice, respectiv
s-au stabilit formele de vas cărora acestea le-au aparţinut: fragmente de la un
castron de dimensiuni mai mici, pereţii subţiri puţin arcuiţi şi marginea trasă uşor
înspre interior, din pastă cu cioburi pisate şi pietriş foarte mărunt, bine ars, în
exterior de culoare neagră în partea superioară şi roşiatică în restul porţiunii
păstrate, în interior de culoare neagră, ornamentat pe margine cu caneluri dese
oblice, diam. gurii 24 (?) cm (pl. 1, 2), fragment de castron cu marginea rotunjită
şi neornamentată, pasta cu mult pietriş foarte mărunt, bine ars, de culoare neagră
în exterior şi în interior (pl. l, 3), fragmente de la o ceaşcă de culoare neagră, pasta
cu pietricele foarte mărunte, arderea foarte bună, marginea uşor răsfrântă în
exterior, gâtul tronconic, corpul bombat, ornamentat cu caneluri dese verticale; se
păstrează şi un mic rest de la o toartă ce pornea de la nivelul bombării maxime a
vasului, diam. gurii 7,5 (?) cm, diam. max. 9,5 (?) cm (pl. 1, 4), fragment de cană
(?) cu pereţii subţiri, de culoare negricioasă, pasta fină, arderea bună, marginea
rotunjită şi foarte uşor răsfrântă în exterior, gâtul scurt (pl. 1, 5), fragment de cană
(?) cu toartă foarte uşor supraînălţată, de culoare cenuşiu negricioasă, pasta cu
cioburi pisate, arderea mediocră (pl. l, 6), fragment din marginea lată şi canelată a
unui vas înalt pântecos, de culoare neagră în exterior, roşiatică în interior, pasta cu
cioburi pisate, arderea mediocră (pl. 2, 1), fragmente de la un vas cu gât înalt şi
corp puternic bombat, ornamentat cu caneluri late, uşor oblice, de culoare neagră
în exterior, roşiatică în interior, pasta cu pietricele, arderea bună (pl. 2, 2),
fragment de vas cu gât înalt şi corp arcuit, ornamentat cu caneluri late verticale, de
culoare neagră în exterior, roşiatică în interior, pasta cu cioburi pisate, arderea
bună (pl. 2, 3), fragmente de vase cu corp arcuit, ornamentate cu caneluri late
verticale, de culoare neagră în exterior, roşiatic maronie în interior, pasta cu
cioburi pisate, arderea bună (pl. 2, 4. 7), fragmente de vas cu pereţii mai subţiri,
gât înalt şi corp bombat, ornamentat cu caneluri verticale oblice, de culoare
neagră în exterior, roşiatică şi cu urme de ardere secundară în interior, pasta cu
cioburi pisate, arderea bună (pl. 2, 5), fragment din gâtul unui vas de culoare
neagră în exterior, roşiatică în interior, pasta cu cioburi pisate, arderea bună (pl. 2,
6), fragment de vas de culoare neagră în exterior, roşie în interior, pasta cu cioburi
pisate, arderea bună, cu un rest de toartă, de la care pornea un ornament canelat
în formă de ghirlandă (?), parţial păstrat; o urmă de canelură se observă şi în
partea superioară a fragmentului (pl. 2, 8), fragment de vas de culoare neagră în
exterior, roşie în interior, pasta cu cioburi pisate, arderea mediocră, prevăzut cu o
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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(pl. 2, 9), fragment de fund de vas cu un uşor
omphalos, de la un vas negru în exterior, roşiatic în interior, pasta cu cioburi
pisate, arderea foarte bună, diam. 12 (?)cm (pl. 2, 10).
Materialele descrise, dintre care cel puţin o parte reprezintă inventarul unui
mormânt (unor morminte?), aparţin culturii Gava, un fenomen intrat de mult în
sfera de interes a cercetării arheologice internaţionale, problemele sale rămânând
însă în continuare sub semnul discuţiilor.
T. Bader menţionează, în afară de un mormânt, probabil cel prezentat în
această lucrare, o aşezare a culturii Gava de la Culciu Mare, fără a preciza punctul
în care se află aşezarea2 . Putem doar bănui că este vorba de locul numit Kertalja
(Sub grădini), unde au fost întreprinse ample cercetări. Pare destul de verosimil că
aici au fost descoperite şi materiale Gava, dar singurul vas publicat din această
etapă de locuire a staţiunii 3 nu aparţine acestei culturi, ci unui aspect cultural mai
recent, datat în perioada prescitică •
Pentru a înlesni o cunoaştere cât mai aprofundată a trăsăturilor
caracteristice ceramicii culturii Gava, voi prezenta în continuare alte descoperiri
ce-i aparţin, aflate de mai multă vreme în colecţia muzeului din Baia Mare. Ele au
apărut incidental tot în localităţi din nord-vestul Transilvaniei. Aceste localităţi
sunt consemnate deja pe harta ariei de răspândire, respectiv în lista de descoperiri
a culturii Gava, întrucât de aici provin şi alte materiale încadrabile aspectului în
discuţie 5 • Totuşi, lista descoperirilor se îmbogăţeşte şi cu câteva puncte noi, ele
fiind acum pentru prima dată semnalate.
Sanislău, jud. Satu Mare. Din punctul Cserepes au fost adunate, în anul
1955, numeroase fragmente ceramice, din care au putut fi parţial întregite mai
multe vase: vas de culoare neagră în exterior, roşiatică în interior, pasta cu
pietricele, arderea mediocră, gâtul tronconic, acoperit în partea superioră cu
caneluri orizontale, corpul bombat decorat cu caneluri, dispuse vertical la nivelul
bombării maxime, prevăzut cu două (?) torţi, de asemenea canelate, din care se
păstrează una, plasate la întretăierea gâtului cu corpul, diam. fundului 12,2 cm, nr.
4

2 Bader, Epbronz, 77, 123 sq., nr. 31.
Ibidem, pi. LX, 3.
·• Reconstituirea propusă este greşită, vasul neavând un gât înălţat, ci mijlociu sau scund,
asemănător vaselor din Ha B2-3, vezi de ex. la E. Patek, Prăskythische Grăbeifelder in Ostungarn, în
Symposium zu Problemen der jungeren Hallstattzeit in Mitteleuopa, Bratislava, 1974, pi. I, l; eadem,
The second half of the HB Period (HB 2-3) in Eastern Hungary and Transdanubia, în O Gabier,
E. Patek, I. Viiriis, Studies in the Tron Age of Hungary, BAR IS 144, 1982, fig. 20 A, 8.
5
Vezi Llszl6, op. cit., 580 sqq., fig. l; J. Nemeti, Repertoriul arheologic al zonei Careiului,
BiblThrac XXVIII, Bucureşti, 1999 (prescurtat în continuare Nemeti, Repertoriu), 107, Lista XII;
A. Ursuţiu, f. Gogâltan, Die Siedlungen der ersten Eisenzeit, în A. Rustoiu et alii, Habitat und
Gesellschaft im Westen und Nordwesten Rumănines vom Ende des 2. Jahrtausends v. Chr. zum
Anfang des I. fahrhunderts n. Chr. (I I. Jh. v. Chr. - 2. Jh. n. Chr.), Interferenţe etnice şi culturale în
mileniile I a. Chr. - Ip. Chr., I, Cluj-Napoca, 2002, 30 sqq.
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inv. 12995 (pl. 3, 1), vas asemănător, cu aceleaşi caracteristici de culoare, pastă şi
ardere, având pereţii mai groşi şi o bombare a corpului mai accentuată; se
păstrează o porţiune de la întretăierea gâtului cu corpul, aici fiind plasată o
proeminenţă aplatizată, decorată cu caneluri verticale, identice ca aspect cu cele de
pe corp, diam. fundului 15-15,3 cm, nr. inv. 12995a (pl. 3, 2), partea inferioară a
unui vas de mari dimensiuni, de culoare neagră în exterior, gălbui-cenuşie în
interior, pasta cu pietricele şi cioburi pisate, arderea mediocră (pl. 3, 3) partea
superioară a unei oale de mari dimensiuni de culoare roşiatică, cu miezul de
culoare neagră, pasta cu pietricele şi cioburi pisate, arderea bună, urme
pronunţate de ardere secundară, marginea dreaptă, sub ea erau plasate patru
proeminenţe mici conice, din care se păstrează una, pereţii uşor curbaţi, diam.
gurii 36 cm, nr. inv. 11847 (pl. 4, 1), fragment de vas bombat de culoare roşiatică,
pasta cu pietricele şi cioburi pisate, arderea bună, cu o proeminenţă conică,
circumscrisă de caneluri concentrice, nr. inv. 11849 (pl. 4, 2), proeminenţă conică
de la un vas asemănător, nr. inv. 11850 (pl. 4, 3), fragment de disc de culoare
cenuşie, pasta cu nisip, arderea foarte bună, pare să fi avut o perforaţie centrală
(pl. 4, 4).
Fragmentele ceramice Gava de aici sunt amintite şi de T. Bader6 , iar J. Nemeti
menţionează că în acest punct se află o întinsă aşezare, ce aparţine, probabil,
culturii Gava7 • Materialele prezentate acum par însă să provină, mai degrabă,
dintr-un cimitir, mai ales că, împreună cu ceramica, a ajuns la muzeul din Baia
Mare şi un fragment calcinat de calotă craniană umană. O aşezare şi un cimitir
Gava au fost identificate şi în punctul Livada 8•
Ciumeşti, jud. Satu Mare. La sfârşitul anilor '50 ai secolului trecut în
punctul C. 11-Tăkăs (Bostănărie) au fost culese de la suprafaţă de către Gy. Kovacs
sau au fost găsite de acesta în cadrul unor mici sondaje pe care le-a efectuat aici,
împreună cu materiale din alte epoci, şi două fragmente Gava, ambele de culoare
neagră în exterior, cenuşie în interior, pasta cu pietricele şi cioburi pisate, arderea
bună, unul provenit de la gâtul unui vas subţire, cu decor alveolar, nr. inv. 12464
(pl. 4, 5), celălalt din corpul unui vas cu pereţii groşi, de mari dimensiuni,
prevăzut cu caneluri oblice, nr. inv. 12463 (pl. 4, 6).
În raza acestei localităţi, materiale Gava, provenite, foarte probabil, din
aşezări, au mai fost descoperite în punctele LegelOkUt (Fântâna păşunii),
Nagylapos (Lăpuşu Mare) şi Fostul sediu CAP9.
6

Bader, op. cit., 77.
Nemeti, op. cit., 47, nr. 35 fi.
K Bader, SCIV 21, 1970, 209; idem, Acta Antiqua et Archaeologica XIV, 1971, 63; Nemeti,
StComSatu Mare V- VI, 1981-1982, 51 sqq., nr. 11, pi. l 2, 3-5, pi. 17-19, 1-11; idem, Repertoriu, 47,
nr. 35 e1-2.
9
Bader, op. cit., 77; Nemeti, StComSatu Mare V -VI, 1981-1982, 49; idem, Repertoriu, 52 sq.,
nr. 36 IIIa1, VIe, IXa.
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Curtuiuşeni, jud. Bihor. Dintr-un punct neprecizat din raza localităţii au
ajuns în colecţia Kovacs şi de aici în muzeul din Baia Mare mai multe fragmente
ceramice Gava: fragment din gâtul (?) unui vas canelat, de culoare neagră în
exterior, cenuşiu-gălbuie în interior, pasta cu pietricele, arderea bună, nr. inv.
12974 (pi. 4, 7), fragment din corpul unui vas pântecos cu pereţii groşi, de culoare
neagră în exterior, cenuşie în interior, pasta cu pietricele şi cioburi pisate, arderea
foarte bună, prevăzut cu un prag circular la întretăierea gâtului cu corpul şi cu
caneluri oblice pe corp, nr. inv. 12975 (pi. 4, 8), fragmente din partea superioară a
unui vas borcan de culoare neagră în exterior, roşie în interior, pasta fină, arderea
foarte bună, decorat cu caneluri orizontale, circulare, care pornesc imediat de sub
marginea rotunjită, diam. gurii 12 (?) cm, nr. inv. 12973 (pi. 4, 9), fragment din
gâtul (?) unui vas canelat.de culoare neagră în exterior, gălbui-cenuşie în interior,
pasta cu pietricele, arderea bună, nr. inv. 12991 (pi. 4, 10), fragment dintr-un vas
cu pereţii groşi, ornamentat cu caneluri verticale, nr. inv. 12992 (pi. 4, 11),
fragment din marginea răsfrântă în exterior a unui vas, probabil de dimensiuni
mijlocii, nr. inv. 12993 (pi. 4, 12), fragment de cană, marginea foarte uşor
răsfrântă în exterior, diam. gurii 6 (?)cm, nr. inv. 12994 (pi. 4, 13).
O aşezare a culturii Gava de la Curtuiuşeni, punctul Egetohegy (Dâmbul
ars), cu materiale aflate în muzeele din Săcueni şi Oradea, este semnalată de către
A. Lâszl6 10 şi T. Bader 11 • Ceramică Gava a apărut aici şi cu prilejul unor lucrări de
hidroamelioraţiii 12 . În acest loc a existat şi o aşezare Cehăluţ, în care erau prezente
şi „importuri" Suciu de Sus 13 •
Din acest punct 14 provine şi un vas, păstrat la muzeul din Oradea, pe care
A. Laszlo îl consideră ca fiind de tradiţie locală Gava, aflat deja în componenţa
unui nou orizont (sau grup) cultural „prescitic", datat în Ha B2-B3 15 • Pentru
încadrarea cronologică a acestui vas trebuie avută în vedere şi o analogie apropiată
geografic, şi anume vasul din mormântul hallstattian (M. 35) de la Ciumeşti •
Berea, jud. Satu Mare. A. Din punctul B IX b-Soltesztag provin mai multe
fragmente ceramice, colecţionate de către J. Kovacs, care aparţin culturii Gava:
fragment de vas puternic bombat, prevăzut cu toartă, din care se păstrează o mică
parte, nr. inv. 9233 (pi. 5, 1), fragment de margine rotunjită de la o oală de mari
dimensiuni, nr. inv. 9197 (pi. 5, 2), fragment de vas canelat, negru-roşu, nr. inv.
16

10

Laszlo, op. cit., 583, nr. 50.
11 Bader, op. cit., 77.
12 Nemeti, StComSatu Mare V-VI, 1981-1982, 49, nr. 6, pi. 12, 9-10.
13
N. Chidioşan, SCIV 21, 1970, 288, fig. 1, 6-7; Nemeti, SCIVA 29, 1978, 103, fig. 2, 7-8. 10;
Kacs6, StComSatu Mare, XIV, 1997, 87, nr. 3, pi. IV, 5-6; Nemeii, Repertoriu, 41, nr. 30 a1; Kacs6,
RevBistriţei XXI/l, 2007, 46, nr. 19.
1·1Pentru similitudinea denumirilor Egetiihegy şi Dealul Cărămidăriei vezi Nemeti, Repertoriu, 41.
15 Lăszl6, SCIVA 30, 1979, 537 sq., fig. 1, 2.
16 VI. Zirra, Un cimitir celtic în nord-vestul României, Baia Mare (f.a.), fig. 46, M35/III.
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9235 (pl. 5, 3) 17 • B. În punctul B XII-Berei szolO (Viile Berei) au fost culese de la
suprafaţă, tot de către ]. Kovacs, numeroase fragmente ceramice Gava: fragment
de vas cu pereţii subţiri, de culoare roşiatică, pasta fină, arderea foarte bună,
decorat cu caneluri late, verticale, nr. inv. 10704 (pl. 5, 4), fragment de vas negruroşu, pasta cu cioburi pisate, arderea bună, decorat cu caneluri late, verticale, nr.
inv. 10707 (pl. 5, 5), fragment de vas asemănător, cu pereţii mai groşi, nr. inv.
10705 (pl. 5, 6), fragment de vas asemănător, nr. inv. 10708 (pl.5, 7), fragment de
vas de culoare cafenie în exterior, gălbuie în interior, pasta cu cioburi pisate,
arderea bună, decorat cu caneluri late, verticale, nr. inv. 10706 (pl. 5, 8), fragment
din marginea lată a unui vas pântecos, nr. inv. 10710 (pl. 5, 9), fragment de gât de
vas, decorat cu caneluri late, orizontale, nr. inv. 10714 (pl. 5, 10), fragment de gât
de la un vas cu pereţi subţiri, de culoare roşiatică, pasta fină, arderea foarte bună,
decorat cu caneluri late, orizontale, nr. inv. 10712, 10713 (pl. 5, 11), fragment de
vas de culoare cenuşie, pasta fină, arderea foarte bună, decorat cu caneluri
verticale, nr. inv. 10709 (pl. 5, 12), fragment de vas cu pereţii subţiri, de culoare
cenuşiu închis, pasta fină, arderea foarte bună, decorat cu caneluri verticale, nr. inv.
10715 (pl. 5, 13), fragment de ceaşcă canelată, de culoare cafenie, pasta fină, arderea
foarte bună, nr. inv. 10703 (pl. 5, 14), fragment din marginea răsfrântă în exterior a
unui vas de culoare roşiatică, nr. inv. 10702 (pl. 5, 15), fragment din marginea lată,
canelată a unei străchini de culoare cenuşie, pasta fină, arderea foarte bună, nr. inv.
10716 (pl. 5, 16), fragment din partea superioară a unei străchini de culoare
roşiatică, pasta fină, arderea foarte bună, marginea răsfrântă în exterior, nr. inv.
10699 (pl. 5, 17), fragment de margine răsfrântă de la o strachină de culoare gălbui
roşiatică, miezul de culoare neagră, pasta fină, ardere foarte bună, nr. inv. 10700
(pl. 5, 18), fragment de ceaşcă joasă de culoare cenuşie, pasta fină, arderea foarte
bună, cu o mică proeminenţă la nivelul bombării maxime, flancată de grupuri de
linii oblice incizate, gâtul fiind decorat cu linii incizate orizontale, diam. gurii 14 (?)
cm, nr. inv. 10701 (pl. 5, 19). Alte materiale Gava din acest punct, de asemenea
culese de la suprafaţă, se află la muzeul din Satu Mare 18 •
Aşezări Gava în raza localităţii mai sunt semnalate din punctele B. IX Dollaros, B X - Soskas (Măcriş) şi B. XXI - Bodzas (La soci) 19 • Acestei culturi îi este
atribuită şi o strachină găsită întâmplător pe malul unui pârâiaş din vatra satului20 •
Comună tuturor descoperirilor acum publicate este prezenţa ceramicii
canelate, dublu colorate, negre în exterior, roşiatice, cenuşii etc. în interior. Cele
Nemeti, Repertoriu, 55, nr. 37, BIXas vorbeşte de mai multe fragmente Gâva din acest punct,
care s-ar afla la muzeul din Baia Mare. Nu am identificat în colecţiile acestui muzeu alte fragmente
Gâva, în afara celor acum descrise.
18
Nemeti, Repertoriu, 57, nr. 37, B. XII hJ.
19
Idem, StComSatu Mare V-VI, 1981-1982, 47; idem, Repertoriu 56, nr. 37, B. Xd„ 59, nr. 37,
B. XXI h.
20
Idem, StComSatu Mare V -VI, 1981-1982, 47, pi. XIX, 12.
17
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mai multe fragmente provin de la vase pântecoase de mari dimensiuni. Lipsa
hipertrofiate, precum şi utilizarea masivă a decorului canelat
permite tragerea concluziei că aceste descoperiri nu aparţin nici fazei de început a
culturii, nici fazei sale finale. Ele se încadrează într-o etapă de mijloc din evoluţia
Gava, atunci când zona de vest, nord-vest a Transilvaniei, precum şi teritoriile
imediat învecinate au cunoscut o mare densitate de populaţie, ale cărei urme sunt
evidenţiate de un număr crescut de descoperiri. Această etapă corespunde în linii
mari cu faza Hallstatt A sau cu faza Bronz târziu 3.
Comunităţile Gava sunt prezente în zona Careiului, foarte probabil, şi în
etapa cronologică următoare, Ha B1 sau Bronz târziu 4. Argumente în acest sens
ar putea fi coiful în formă de clopot şi ceaşca de bronz de tip Fuchsstadt găsite pe
teritoriul aşezării Gava de la Pişcolt-Oreg szolO (Via veche) 21 , totuşi conexiunea
dintre aceste piese şi ceramica adunată de la suprafaţă22 nu poate fi fără dubii
proeminenţelor

dovedită.

Printre piesele ceramice găsite în aşezarea de la Berea XII-Berei szolo (Viile
numără şi un fragment de ceaşcă joasă (pi. 5, 19). Ceşti de acest fel au
apărut în mai multe aşezări Gava din zona Carei (Berveni-Kecske ret [Râtul
caprei], Carei-Ferma IAS, Ciumeşti-Legelokut [Fântâna păşunii] etc.)23, precum şi
la Debrecen-Halappuszta 24 • Ele se află şi în inventarul mai multor tumuli din faza
a doua a necropolei de la Lăpuş, lipsesc însă din tumulii primei faze. Piese identice
au ieşit la iveală în mai multe aşezări Suciu de Sus: Baia Mare-Dealul Morgău 25 ,
Culciu Mare-Kertalja (Sub grădini) 26 , Nyirmada-Vâlyogveto 27 , Petea-Vamă 28 etc.
Este de remarcat că în aceste aşezări este prezentă şi ceramica canelată,
neagră-roşie. Doar în aşezarea de la Oarţa de Sus-Oul Făgetului, unde s-a
constatat o locuire îndelungată şi continuă Suciu de Sus-Lăpuş, a putut fi fără
dubii lămurită poziţia stratigrafică a ceramicii canelate, în celelalte ea apare, în

Berei) se

Idem, StComSatu Mare 1972, 113 sqq. Vezi discuţia cu privire la datarea într-un context mai
larg a acestor piese la P. Schauer, Die Kegel- und Glockenformigen Helme mit gegossenem Scheite/knauf
der jungeren Bronzezeit Alteuropas, în Antike Helme: Sammlung Lipperheide und andere Bestande
des Antikenmuseums Berlin, Romisch-Germanisches Zentralmuseum Forschungsinstitut for Vorund Friihgeschichte Monographien 14, Mainz, 1988, 181 sqq., fig. 7 (coiful), respectiv la T. Soroceanu,
Die vorskythenzeitlichen Metallgefasse im Gebiet des heutigen Rumanien, BiblMuzBistriţa Seria
Historica 16, Bistriţa, Cluj-Napoca, 2008, 47 sq., nr. 10, fig. 3a-c, pi. 2, 10 (ceaşca).
22
Nemeti, StComSatu Mare V-VI, 1981-1982, 51, nr. 10, pi. XVI.
23
Idem, SCIVA 41, 1990, fig. 3, 6; 5, 5. 8; 6, 5-6; 9, 2-3, 5, 11, 2;12, 2; 13, 7; 15, 4. 6; 22, 1-3.
24
T. Kemenczei, Die Spatbronzezeit Nordostungarns, ArchHung SN LI, Budapest, 1984,
pi. CXXV, 11-13. 15-16. 18-19.
25
Kacs6, Marmatia 8/1, fig. 4, 6.
26
L. Marta, P. L. Szocs (coord.), Catalogul colecţiei de arheologie, Satu Mare, 2007, fig. 141.
27
K. Toth, L. Marta, EvkonyvNyiregyhăza XLVII, 2005, fig. 11, 5. 7.
28
Marta, Der bronzene Nadeldepotfund von Petea, Kr. Satu Mare, în T. Soroceanu (ed.),
Bronzefunde aus Rumanien II, BiblMuzBistriţa Seria Historica 11, Bistriţa, Cluj-Napoca, 2005, pi. 3,
7. 9.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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nivelurile superioare, împreună cu ceramica excizată-incizată. În aceste condiţii,
nu poate fi exclusă posibilitatea ca cele două categorii ceramice să fie
contemporane 29 Oricum, pare destul de probabil că ceaşca joasă cu toarta
supraînălţată a apărut deja în repertoriul ceramicii Suciu de Sus, în etapa finală a
existenţei acesteia, şi a fost preluată, fără modificări, de comunităţile Gava şi
Lăpuş. Acest tip de ceaşcă este încă o dovadă, pe lângă altele, a aportului Suciu de
Sus la formarea culturilor şi grupurilor cu ceramică canelată.
ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Taf. 1. Culciu Mare-Zăldmezo (Câmpul Verde). Gava-Keramik.
Taf. 2. Culciu Mare-Zăldmezo (Câmpul Verde). Gava-Keramik.
Taf. 3. Sanislău-Cserepes. Gava-Keramik.
Taf. 4. 1-4. Sanislău-Cserepes. 5-6. Ciumeşti II-Tăkăs (Bostănărie). 7-13.

Curtuiuşeni.

Gava-Keramik.
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29

Kacso, RevBistriţei XX, 2006, nota 27.
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Pl. I. Culciu Mare-Zăldmezo (Câmpul Verde).
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Pl. 3. Sanislău -cserepes. ceramica· G,ava.
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Pl. 5. 1-4. Berea IX b-Soltesztag. 5-19. Berea XII-Berei sz616 (Viile Berei).
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DESCOPERIRI DE BRONZURI DIN SĂLAJ
IOAN BE]INARIU

BRONZE ARTIFACTS FROM SĂLAJ COUNTY
Abstract: In this paper we present some few unpublished bronze
artifacts, founded in south-west area of Sălaj County, on upper stream of
Barcău river. With this occasion is analyzed once again the dating problem of
Marca bronze hoard. On the basis of J. F. Fetzer's 191 O description for the
socketed axes, we consider that, this hoard belong to Ha A - B period and not
to Uriu-Opalyi type hoards (Bz D). Old mentions about one sword fragment
and one raw bronze „cake" piece which was later inc/uded in hoard
composition are inexact.
In this study are illustratedfol/owing artifacts: one bracelet (Pl. 111) and
one button (Pl. 1/2) from an bigger hoard Arpăşel type maybe,found at Huseni.
A/so are published some isolated finds: one socketed axe from Drighiu (Pl. 211),
another from Plopiş (Pl. 113). Another two socketed axes, come from „Simion
Bărnuţiu" National Co/lege collection from Şimleu/ Silvaniei (Pl. li 4-5).
Rezumat: ln acest articol prezentăm câteva artefacte de bronz
inedited, descoperite în sud-vestul Sălajului, pe cursul superior al râului
Barcău. ln acest context analizăm încă o dată problema datării depozitului
de bronzuri de la Marca. Pe baza descrierii celturilor realizată în 1910 de
către J. F. Fetzer, considerăm că acest depozit aparţine perioadei Ha A - B şi
nu depozitelor tipului Uriu din Bz D. Menţiunile mai vechi referitoare la
existenţa unui fragment de sabie şi a unei „turte de bronz" sunt inexacte,
întrucât nu se regăsesc în prezentarea făcută de Fetzer la scurt timp după
descoperirea depozitului.
Ilustrăm în acest articol următoare piese: o brăţară (Pl. 111) şi un buton
(Pl. 1/2) descoperite împreună, probabil într-un depozit mai mare de tip
Arpăşel la Huseni. Sunt publicate şi alte descoperiri iso late: un celt de la Drighiu
(Pl. 211), un altul de la Plopiş (Pl. 1/3). Alte două celturi provin din colecţia
Colegiului Naţional „Simion Bărnuţiu" din Şimleu/ Silvaniei (Pl. li 4-5).
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Keywords: North-western Transilvania; Late Bronze Age I First Iron
Age, bronze metallurgy, bronze-hoard, isolated find.
Cuvinte-cheie: Transilvania nord-vestică, Bronzul târziu I prima epocă
a fierului, metalurgia bronzului, depozite de bronzuri, descoperire izolată.

Acest articol îşi propune să prezinte câteva piese de bronz recent descoperite, dar şi descoperiri mai vechi, care dintr-un motiv sau altul, au rămas necunoscute celor ce se ocupă de problemele metalurgiei bronzului în Transilvania.
1. În 1960-1962 între localităţile Boghiş (corn. Boghiş) şi Huseni (corn.
Crasna) a fost descoperit întâmplător, în timpul lucrărilor agricole, pe „Dealul
Veper" un depozit de bronzuri. Nu se cunoaşte numărul exact al pieselor aflate în
acele împrejurări, întrucât doar două obiecte au ajuns în posesia unui colecţionar
amator din Şimleu Silvaniei, de la care am obţinut puţinele informaţii de mai sus 1•
Este vorba despre o brăţară (Pl. 1/2) confecţionată din bară cu secţiunea rotundă,
cu capetele subţiri şi ascuţite. Brăţara este decorată cu grupuri de incizii drepte.
Culoare piesei este verde-închis şi se păstrează foarte bine patina nobilă.
Dimensiuni: diametrul exterior - 8,1 x 7,3 cm; diametrul interior - 6,5 x 6,1 cm;
grosimea maximă a barei - 0,8 cm; greutatea 69 g. Cealaltă piesă este un buton
conic, cu corpul modelat „în trepte", cu proeminenţă centrală şi ureche de
prindere pe spatele piesei (Pl. 1/1). Piesa este de culoare verde-închis, iar patina
nobilă este bine păstrată. Dimensiuni: înălţimea piesei - 2 cm; diametrul - 4,1 cm;
greutatea - 5,5 g.
2. În 1983 E. Lak6 menţiona că în colecţia Liceului din Şimleu Silvaniei2 se
păstrau două topoare de bronz descoperite în condiţii necunoscute în incinta
satului Zăuan (corn. Ip) 3• Nu se precizează dacă cele două topoare au fost
descoperite împreună sau separat. Este ilustrată însă doar una dintre piesele
respective şi anume un celt de tip transilvănean, decorat pe faţa vizibilă în
fotografie cu două triunghiuri realizate prin adâncire. În anul 1994 când am
verificat colecţiile şcolare din Şimleu Silvaniei4 am identificat un singur topor (un
celt) în colecţia Colegiului Naţional „Simion Bărnuţiu". Din păcate lipsesc orice
alte date pentru identificarea provenienţei acestei piese, astfel încât este imposibil
de stabilit dacă este vorba despre cea de-a doua piesă menţionată de E. Lak6 ca
fiind descoperită la Zăuan.
Descrierea piesei din colecţia Colegiului Naţional „Simion Bărnuţiu" din
Şimleu Silvaniei: celt fragmentar cu manşonul drept şi uşor îngroşat. Lipseşte
Informaţii amabile de la G. Martonffy, deţinătorul
Numele liceului nu este menţionat.
3
Lak6 1983, 92, nr. 91.
1
Bejinariu1994, 11-24; Bejinariu 1995, 17-37.
1

colecţiei

din

2
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porţiunea inferioară

a piesei, zona lamei. Deasupra tortiţei apare o proeminenţă
rezultată în urma turnării piesei. Manşonul a fost deformat şi aplatizat prin lovire
ceea ce a produs şi două fisuri pe lungimea piesei. Sub manşonul îngroşat, se mai
află o nervură orizontală, paralelă cu acesta. Corpul piesei este decorat pe ambele
feţe cu patru caneluri late, verticale, care se deschid în evantai spre lamă (pi. 1/5).
Piesa este de culoare cenuşiu-verzui, iar patina nobilă se mai păstrează doar pe o
mică porţiune. Dimensiuni: lungimea - 8,5 cm; lăţimea la secţiune - 3,6 cm;
greutatea - 163,4 grame.
3. Celt de bronz descoperit la Plopiş (corn. Plopiş) cu ocazia unor lucrări de
construcţie la gospodăria cu nr. 21. Lipsesc alte date despre împrejurările
descoperirii. Descrierea piesei: celt de mici dimensiuni cu manşonul îngroşat şi
toarta ruptă din vechime. Sub manşon apare o altă nervură paralelă mai profilată,
iar sub aceasta alte trei nervuri orizontale, paralele şi ceva mai subţiri. Zona
manşonului de fixare este bine delimitată de lama lăţită printr-un prag. Pe corpul
piesei se observă mici orificii apărute datorită unor deficienţe în procesul
turnării 5 • Pe una dintre feţele laterale sunt vizibile urmele unor lovituri. Culoarea
maroniu-aurie, cu mici suprafeţe acoperite de oxizi verzui (PI. 1/3). Dimensiuni:
lungime - 7,9 cm; lăţimea - 3,8 cm; greutatea - 68 grame.
4. Celt de bronz descoperit la Drighiu (corn. Halmăşd). Din păcate nu se
cunoaşte locul exact al descoperirii, precizându-se doar că provine „dă pă dear'.
Este un celt cu gura concavă, la care pliscul depăşeşte doar foarte puţin nivelul de
sus al tortiţei. Secţiunea corpului este hexagonală, însă zona orificiului de fixare
este ovală. Tortiţa este ruptă din vechime, iar pe una dintre cele două feţe late
apare un orificiu rotund, realizat în momentul turnării şi nu ulterior, probabil cu
scopul practic al unei mai bune fixări a piesei. Culoarea celtului este verdedeschis, iar patina nobilă a fost îndepărtată pe alocuri, mai ales în zona tăişului.
Dealtfel sunt vizibile urmele unor lovituri, scrijelituri şi polizări recente, făcute de
cei care au descoperit piesa (PI. 11/1).
Dimensiuni: lungimea: 9,5 cm; lăţimea maximă: 3,5 cm; adâncimea
orificiului de fixare: 7,1 cm; greutatea: 163,83 grame.

*
Piesele de bronz descrise mai sus provin din zona sud-vestică a Sălajului,
mai precis din bazinul superior al Barcăului. Cu excepţia depozitului de bronzuri
de la Marca 6 şi a celui de la Sâg 7 cunoaştem doar câteva bronzuri descoperite în
5

Rusu 1960, 488.
Fetzer 1910, 69-70; Roska 1942, 171, nr. 146; Rusu 1963, 206, nr. 43;
63, pi. 53/1-2; Lak6 op. cit., 80, nr. 48.
7
Soroceanu I Lak6 1981, 145-156.
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această zonă.

Este cazul descoperirilor izolate de la Ip (turtă de bronz) 8 , Halmăşd
(celt cu plisc) 9 , Nuşfalău (fragment piesă de bronz) 10 şi Sâg (vârf de lance) 11 •
Despre soarta depozitului de bronzuri descoperit la Marca pe la începutul
sec. al XX-lea nu avem prea multe informaţii. Piesele au fost împărţite între
descoperitor, originar din localitatea Ip şi un funcţionar al primăriei din Şimleu
Silvaniei. După M. Roska, care se raportează la descrierea făcută iniţial de J. F.
Ferencz, depozitul era compus din 7 celturi întregi şi fragmentare, un topor cu
aripioare, o seceră şi un fragment de brăţară • Din descrierile făcute de către
Fetzer 13, rezultă că cel puţin două dintre celturile ansamblului de la Marca aveau
orificii pe una sau chiar pe ambele feţe late ale piesei, ceea ce reprezintă un indiciu
că ar putea putea fi vorba, eventual, despre celturi ce aparţin „variantei răsăritene
a celtului de tip transilvănean" 14 (Rusu - subvarianta C3), deşi asemenea orificii
apar şi la celturi de alt tip, cum ar fi o de pildă cazul piesei de la Drighiu, descrisă
mai sus. Decorul acestor celturi este foarte detaliat descris de către Fetzer, care
accentuează, că pe unele dintre ele apare un decor unghiular, iar la cel puţin două
dintre piese se vorbeşte că erau decorate cu trei nervuri orizontale în partea de sus
a pieselor, sub marginea de fixare 15 • Pe baza descrierilor respective, credem că
includerea depozitului de la Marca între depozitele seriei Uriu-Domăneşti 16 poate
fi eronată, deoarece celturile cu un decor elaborat, cu nervuri unghiulare apar abia
în cadrul unor depozite atribuite etapei Ha A şi ulterior, iar cele care au zona
manşonului de fixare întărit cu nervuri orizontale suplimentare şi lama lăţită sunt
chiar mai târzii 17 • În revista Colegiului Minorit din Şimleu Silvaniei (la care J.F.
Fetzer era profesor 18 ) se menţionează că Nagy Gyula, colecţionar din Şimleu, la
care au ajuns majoritatea pieselor din depozitul de la Marca le-a donat, în anii
primului război mondial (probabil 1915) colecţiei de antichităţi a colegiului 19 . Este
posibil ca, peste ani, o parte dintre piesele depozitului ajunse la Şimleu Silvaniei să
fie transferate colecţiei Liceului (actual Colegiu Naţional) „Simion Bărnuţiu" din
localitate. S. Dumitraşcu este cel care menţionează două celturi şi o seceră cu
12

8

Lako, op. cit„ 79, nr. 44.
Ibidem, 77, nr. 36.
10
Ibidem, 83, nr. 56.
11
Tbidem, 86, nr. 69 b.
12
Roska, op. cit., 171.
13
Fetzer, op. cit„ 69-70.
14
Petrescu-Dîmboviţa 1953, 468; Rusu 1966, 26, fig. 3. În zona nord-vestică a României celturile
subvariantei C3 apar foarte rar. După cunoştinţele noastre este vorba despre doar două piese cărora
nu li se cunoaşte locul descoperirii - Kacso 1977, 147, fig. 8/2; Bejinariu 2005, 132-133, pi. IV /4.
15
Fetzer, op. cit., 69-70.
16
Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., 63.
17
Soroceanu I Lako 1995, 188, nota 4.
18
Csok 2006, 132.
19
••• Ertesiloje, 1916, 62-63.
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cârlig care ar proveni de la Marca, aflate în colecţia liceului2°. Este însă greu de
stabilit dacă fragmentul de celt pe care îl ilustrăm noi (PI. 1/5) provine din acest
depozit sau din descoperirile de la Zăuan ori din altă parte. în ciuda acestor
menţiuni şi descrieri ale pieselor din depozitul de la Marca, făcute „la cala',
imediat după descoperire, nu înţelegem cum s-a ajuns la includerea în
componenţa depozitului de la Marca a unui fragment de sabie, respectiv a unui
fragment de turtă din bronz21 , piese care nu sunt menţionate defel cu ocazia
primei publicări a depozitului şi nici nu se regăsesc printre piesele donate
Colegiului Minorit 22 • Este posibil, ca respectivele piese, descoperite probabil tot în
zona localităţii Marca, ajunse ulterior în posesia muzeului din Cluj, să fi fost
incluse în mod eronat în componenţa depozitului descoperit la începutul sec. XX.
Analiza descoperirilor
Deşi, din depozitul de la Huseni s-au păstrat doar cele două piese
menţionate, nu putem omite faptul că este vorba despre două piese de podoabă,
brăţara şi un tutul, ceea ce ar fi un indiciu pentru includerea acestui depozit în
categoria celor de tip Arpăşel, caracterizate prin predominarea pieselor de
podoabă 23 • Depozitele de acest tip, atribuite intervalului cronologic al etapelor BD
- Ha A au apărut preponderent în aria descoperirilor grupului Igriţa din Crişana,
însă nu lipsesc nici spre est, în descoperiri din zona dintre Crasna şi Barcău
locuită de purtătorii grupului Cehăluţ (Cizer, Giurtelecu Şimleului). 24
Brăţările deschise, cu secţiunea rotundă, capetele subţiate şi decorate în
maniera celei de la Huseni apar în număr foarte mare în depozitele de tip UriuOpaly, dar sunt bine reprezentate şi în depozitele mai recente 25 • Din Depresiunea
Şimleului se cunosc 19 brăţări de bronz, dintre care mai bine de jumătate doar în
depozitul de la Meseşenii de Sus (10 piese de bronz şi una de aur) 26 patru în
depozitul Şimleu Silvaniei III 27 , trei în depozitul de la Cizer2 8, una în depozitul de
la Huseni şi una, ca descoperire izolată, provine tot de la Cizer2 9• Ultima este de
acelaşi tip ca şi cea din depozitul de la Huseni.
t. Lak6 nu mai menţiorespectivele piese, ceea ce ar însemna că între timp s-au pierdut.
21
Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., 63, pi. 53/1-2; Lak6, op. cit., 80, nr. 48.
22
Fetzer, op. cit., 69-70.
23
Kacs6 1990, 43; Kacs6 1995, 107.
24
Kacs6 1990, 44.
25
Kacs6 2007, 77.
26
Roska, op. cit., 208, nr. 21; Rusu 1972, 47; Moszolics 1973, 203; Lak6 op. cit, 80, nr. 50a; Kacs6
2007, 97.
27
Roska, op. cit., 274, nr. 224; Petrescu-Dâmboviţa op. cit., 151; Lak6 op. cit., 86, nr. 71 d;
Bejinariu 2006, 38; Kacs6 op. cit., 97.
28
Roska, op. cit. 62, nr. 76; Mozsolics, op. cit., 126; Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., 55; Lak6, op. cit.,
73, nr. 20.
29
Lak6 1986, 51.
20

Dumitraşcu I Căbuz 1971, 28, nota 12. Câţiva ani mai târziu, în 1983

nează
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Cealaltă piesă

din depozitul de la Huseni, butonul conic, reprezintă o
apariţie frecventă în depozitele de tip Arpăşel din Crişana, dar şi în depozite din
Transilvania, nord-estul Ungariei, Banat, Vojvodina, Slovacia, în timp ce în alte
zone, piese similare apar extrem de rar (Croaţia, Transdanubia, Moravia etc.).
Toate aceste descoperiri se încadrează în intervalul de timp delimitat de etapele
RBD-HaA3°.
Menţionând o parte dintre cele mai importante studii referitoare la celturile
aşa-zise „cu plisc", sau cu gura concavă, foarte recent, C. Kacs6 prezintă o serie de
consideraţii referitoare la acest tip, completate cu o propunere de tipologie bazată
pe secţiunea corpului, profilatura pliscului, respectiv lipsa sau prezenţa
decorului 31 • Conform acestor parametri, celtul de la Drighiu poate fi atribuit
tipului A, varianta A2 32 • Cadrul cronologic al producerii pieselor de acest tip poate
fi precizat pe baza depozitelor în care apar asociate cu alte bronzuri. Este vorba
despre depozitele de tip Uriu-6pâlyi, precum şi cele ale etapei cronologice
ulterioare şi chiar depozite socotite mai recente 33 •
Primul dintre cele două celturi menţionate de către E. Lak6 ca aparţinând
colecţiei liceului din Şimleu s-a pierdut, iar desenul nostru (pl. 1/4) a fost realizat
pe baza fotografiei publicate 34 • Este vorba despre un celt de tip transilvănean ce
poate fi atribuit variantei B 2 35 • Cealaltă piesă, prin decorul cu caneluri verticale
de pe cele două feţe late (pl. 1/5) nu-şi află corespondenţe exacte printre celturile
transilvănene. Celturi decorate într-o manieră asemănătoare, cu caneluri verticale
provin dintr-o serie de depozite precum Uioara 36 (j. Alba), Pietrosu (j. Buzău) 37 ,
Tg. Mureş 38 , Gioseni (j. Bacău) sau din descoperiri izolate, precum piesa de la
Jibert (j. Braşov) 40 • Toate aceste descoperiri se plasează într-un interval cronologic
mai amplu, reprezentat de etapele Ha A - Ha Bl-2.
Celtul ce provine de la Plopiş are corpul svelt, lama lăţită şi separată de
partea superioară printr-o uşoară boltire, parabolică, cu partea rotunjită spre
lamă. Aceste caracteristici se regăsesc la numeroase celturi ce provin din
depozitele de la Hida, Fizeşu Gherlii II, Sângiorgiu de Pădure I, Crizbav, Mintiu
Gherlii II, Ruşi, Buza etc. Aceste depozite au fost atribuite de către M. Rusu 41 ,
39

°Kacso 1995, 103, 116, lista 6.

3

31

Kacso 2007, 52-60.
Ibidem, 56-57, nota 242 cu lista depozitelor din zona Tisei Superioare unde apar asemenea piese.
33
Ibidem, 59.
3
' Lako 1983, pi. XVI/5.
i ; Rusu 1966, 25, fig. 2.
36
Petrescu-Dimboviţa, op. cit„ pi. 217I15.
37
Ibidem, pi. 340/10
38
Ibidem, pi. 355/5.
39
Vulpe I Căpitanu 1995, 237, pi. 2/8.
10
Roska, op. cit„ 312, nr. 4, fig. 375.
41
Rusu 1963, 194-199
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respectiv M. Petrescu-Dâmboviţa42 etapelor Ha B2 (Fizeşu Gherlii II, Hida,
Sângiorgiu de Pădure I) şi Ha B3 (Crizbav, Mintiu Gherlii II, Ruşi). Recent
C. Metzner-Nebelsick, într-o analiză critică a succesiunii seriilor de depozite
concepută de M. Rusu, respectiv M. Petrescu-Dîmboviţa, argumentează, în
temeiul reinterpretării unor descoperiri mai vechi, că împărţirea tripartită a
fazei Ha B nu mai poate fi susţinută 43 • Ca atare, cu excepţia depozitului de la
Hida plasat în faza IV (= sec. X î. Chr.) a depozitelor din Transilvania şi
Maramureş, celelalte depozite au fost incluse printre descoperirile fazei a V-a
(=sec. IX î. Chr.) 44 •
Descoperirea de la Plopiş completează harta, şi aşa extrem de săracă, a
descoperirilor primei epoci a fierului din bazinul superior al Barcăului. Mai
demult cunoscutei fortificaţii de la Halmăşd „La Zamca" şi oricum, disputată în
privinţa datării4 5, i se alătură o descoperire de dată mai recentă, şi anume aşezarea
fortificată din prima epocă a fierului (probabil locuită şi în perioada Latene) de la
Marca „Iertaşul Petacilor" 46 • În schimb datele despre locuirea acestei zone spre
sfârşitul primei epoci a fierului devin mai consistente în urma cercetărilor
efectuate în zona localităţii Marca47 • Aceste descoperiri de dată foarte recentă, din
bazinul superior al Barcăului readuc în discuţie menţiuni mai vechi, referitoare la
un „vas scitic" descoperit în această zonă la Drighiu48 •
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Pl. 1. 1-2. Bronze pieces from the hoard from Huseni; 3. Socketed axe from Plopiş; 4-5.
Socketed axes from the collection of „Simion Bărnuţiu" Secondary School from
Şimleu Silvaniei.
Pl. 2. 1. Socketed axe from Drighiu; 2. Map of discoveries.
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PI. 1. 1-2. Piese din depozitul de la Huseni. 3. Celt de la Plopiş.
4-5. Celturi aflate în colecţia Liceului „Simion Bărnuţiu" din Şimleu Silvaniei.
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PI. 2. 1. Celt de la Drighiu; 2. Harta descoperirilor.
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MATERIALUL PALEOFAUNISTIC
DE LA DERŞIDA
DIANA BINDEA

ARCHEOLOGICAL STUDY ON THE FAUNA MATERIAL
DISCOVERED AT DERSIDA, THE WIETENBERG CULTURE

Abstract: The village of Derşida belongs to the Bobota commune (Sălaj
County) and it is situated in the area of Crasna Hills, along the river Crasna.
The material we have analyzed has been discovered during the digging
campaigns that took place on the „Dealul lui Balotă", (Balota's Hill) during
I 999 and 2000. The fauna lot is very well represented in numbers, I 695
fragments (table 1) that come from the Wietenberg Culture.
The ratio between domestic and wild mammals is of 96,4% I 3,6%.
During the diggings there has been discovered a large number of complexes:
holes, furrows, platforms, one dwelling, one inhabitance complex and two
religious complexes (for at least on of them the religious character is
questionable).
The age distribution of the domestic mammals is represented by table 2.
The analogies with other archeozoological samples belonging to the
Middle Bronze Age show that Derşida is one of the settlements with the
smallest ratio of wild mammals, and regarding the domestic mammals, one
can note the smallest percentage differences between the main species: bovine,
caprovines.
Rezumat: Satul Derşida aparţine comunei Bobota (jud. Sălaj) situată
în zona Dealurilor Crasnei, pe malul râului Crasna. Săpăturile arheologice
care au furnizat materialul osos prezentat în aceasta lucrare au fost efectuate,
în anii 1999 şi 2000, în punctul numit „Dealul lui Balotă"'. Lotul faunistic
este bine reprezentat numeric, cumulând 1695 de resturi osoase determinate
(Tabel I) aparţinând culturii Wietenberg.
• Autorii săpăturilor sunt dl. dr. Mihai Rotea şi d-na drd. Monica Tecar cărora le mulţumim
pentru materialul faunistic încredinţat.
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Raportul între mamiferele domestice şi cele sălbatice este de 96,4% I
3,6 %. ln cursul săpăturilor de la Derşida, au fost decoperite un număr mare
de complexe: gropi, şanţuri, platforme, o locuinţă, un complex de locuire şi
două complexe de cult (cel puţin pentru unul dintre ele caracterul cultic este
pus sub semnul întrebării).
Distribuţia principalelor mamifere domestice în funcţie de vârstele de
sacrificare este reprezentată în tabelul 2.
Analogiile cu alte eşantioane arheozoologice aparţinând bronzului
mijlociu evidenţiază faptul că Derşida este una din aşezările cu cea mai mică
pondere a mamiferelor sălbatice, iar din punct de vedere al mamiferelor
domestice se remarcă diferenţele cele mai mici de procentaje între principalele
specii exploatate: bovine, ovicaprine, suine.
Keywords: Derşida, Wietenberg Cu/ture, cattle, caprovines, swine.
Cuvinte-cheie: Derşida, cultura Wietenberg, bovine, ovicaprine, suine.
Satul Derşida aparţine comunei Bobota (jud. Sălaj) situată în zona
Dealurilor Crasnei, pe malul râului Crasna. Săpăturile arheologice care au furnizat
materialul osos prezentat în aceasta lucrare au fost efectuate, în anii 1999 şi 2000,
în punctul numit „Dealul lui Balotă"*.
Lotul faunistic este bine reprezentat numeric, cumulând 1695 de resturi
osoase determinate (Tabel 1) aparţinând culturii Wietenberg.

Tabelul 1. Distribuţia resturilor faunistice pe specii
Nr. frg.

Bos taurus
Ovis aries I Capra hircus
Sus scrofa domesticus
Canis familiaris
Equus caballus
Total resturi mamif.domest.
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Sus scrofa ferus
Bos primigenius
Canis lupus
Lepus europaeus
Ursus arctos
Rodentia
Total resturi mamif. sălb.
Total resturi mamifere

404
328
312
29
14
1087
12
4
4
1
1
1
1
16
40
1127

%
35,84
29,l
27,68
2,57
1,24
96,45
1,06
0,35
0,35
0,08
0,08
0,08
0,08
1,41
3,55
100

NMI
41
45
40
9
6
141
6
3
2
1
1
1
1
1
1
157

%
26,11
28,66
25,47
5,73
3,82
89,8
3,82
1,91
1,27
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
10,2
100

' Autorii săpăturilor sunt dl. dr. Mihai Rotea şi d-na drd. Monica Tecar cărora le mulţumim
pentru materialul faunistic încredinţat.
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Nr. frg.

A nas platyrhynchos
Nyctea scandiaca
Falco sp.
To tal resturi păsări
Unio sp.
Total resturi determinate
Coaste - talie mare
- talie medie-mică
TOTAL

Derşida

%

81

NMI

%

l
l
l

3
5
1135
200
360
1695

eşantioanele faunistice descoperite în secţiunea 9, în anul 1969
1980, p. 98-99), arată că principala specie domestică pe care o creştea
comunitatea era Bos taurus; de la aceasta provin 102 resturi osoase. Surprinde
absenţa ovinelor, în timp ce caprinele sunt reprezentate prin 14 piese. Este posibil

Unul din

(Chidioşan

ca această absenţă să fie o consecinţă a lotului faunistic redus. Calul este relativ
bine reprezentat, prin 10 piese, ponderea porcului este redusă - 4 fragmente, iar
câinele este prezent prin 2 resturi. Procentajul animalelor sălbatice este foarte
ridicat, de 41,5 %. Cerbului îi revine cea mai mare cantitate de resturi, 96, fiind
urmat de mistreţ, căprior şi urs. Este semnalată prezenţa elanului (Alces alces), dar
nu exislă specificări asupra ponderi acestei specii în cadrul lotului osteologic. Din
păcate nu posedăm date suplimentare asupra analizei acestui lot.
În cadrul eşantionului arheozoologic analizat de noi, deşi specia Bos taurus
cumulează cel mai mare număr de resturi, sub raportul numărului minim de
indivizi ovicaprinele depăşesc uşor numărul bovinelor. De altfel, per ansamblu,
ponderea celor trei grupe domestice principale (bovine, suine şi ovicaprine) este
aproximativ egală: 35,84 o/o Bos taurus (404 fragmente), 29,10 o/o Ovis aries I Capra
hircus (328 fragmente), 27,68 o/o Sus scrofa domesticus (312 fragmente) după
numărul de resturi şi 26,11 o/o Bos taurus (41 indivizi), 28,66 o/o Ovis aries I Capra
hircus (45 indivizi), 25,47 % Sus scrofa domesticus (40 indivizi) după numărul
minim de indivizi. De la câine provin 29 resturi care corepund unui număr minim
de 9 indivizi, iar calul este reprezentat prin 14 fragmente de la 6 indivizi estimaţi.
Mamiferele domestice au o frecvenţă foarte ridicată în aşezare, ele reprezintă
96,45 o/o din totalul mamiferelor, după numărul de fragmente şi 89,80 o/o după
numărul de indivizi. Mamiferele sălbatice au o pondere redusă (3,55 o/o după
numărul de resturi şi 10,20 o/o după numărul de indivizi), dar diversitatea lor este
relativ mare. De asemenea, alături de mamifere, există 3 resturi ce provin de la
păsări şi 5 fragmente de moluşte. În cadrul mamiferelor sălbalice locul întâi este
deţinut de căprior (1,06 %), reprezentat printr-un număr minim de 6 indivizi.
Cerbul şi mistreţul au ponderi foarte reduse, celor 4 resturi atribuite fiecărei
specii, le corespunde un număr minim de 3 indivizi pentru cerb şi 2 pentru
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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mistreţ.

Bourul, lupul, iepurele şi ursul sunt reprezentaţi fiecare prin câte un
singur rest osos. Păsările sunt reprezentate prin 3 fragmente ce aparţin la 3 specii
sălbatice diferite „ A nas platyrhynchos (raţa sălbatică), Nyctea scandiaca
(huhurezul polar), specie foarte rară, în prezent, în fauna României şi Falco sp.
(vânturel ?).
Deşi există un număr mai mare de resturi (16) dintr-un schelet de rozător,
neidentificat ca gen şi specie care au fost incluse în lista fragmentelor determinate,
acestea nu prezintă importanţă economică deoarece nu fac parte din resturile
menajere ale comunităţii, moartea rozătorului fiind fie naturală, fie intenţionată
pentru înlăturarea efectelor sale negative. Resturile acestui rozător sporeşte practic
cantitatea de material faunistic provenit de la mamiferele sălbatice, a căror
pondere este surprinzător de redusă. Este adevărat, că la Mintiu Gherlei (Meşter Pop - Lazarovici - Bindea 2005, p. 115-116), speciile sălbatice lipsesc, dar în acest
caz, explicaţia poate fi lotul foarte redus de oase, situaţie similară şi în aşezarea de
la Boiu (Bader 1978 p.131-13). Mamiferele sălbatice lipsesc şi la Oarţa de Sus
(cultura Wietenberg), dar materialul din acest sit poate să nu fie reprezentativ
deoarece provine dintr-o groapă cu dublu caracter: cultic şi menajer (Haimovici
2003, p. 63). În stratul Wietenberg din Peştera Cauce mamiferele sălbatice sunt, de
asemenea, slab reprezentate, cota cerbului este mai ridicată, de 6,8 % (El Susi
2005, p. 95-97).
În cursul săpăturilor de la Derşida, au fost decoperite un număr mare de
complexe: gropi, şanţuri, platforme, o locuinţă, un complex de locuire şi două
complexe de cult (cel puţin pentru unul dintre ele caracterul cultic este pus sub
semnul întrebării). Cea mai mare cantitate de oase provine din stratul de cultură.
în continuare vom face o descriere a materialului faunistic pe complexe.
1. Materialul din gropi
Groapa 1 (S1> -0,40): de la 1 individ de Bos taurus provin 2 resturi
vertebrale (axis şi vertebră toracală).
Groapa 4 (S1> -0,65): 1 fragment coxal de la Bos taurus şi un rest vertebral
de ovicaprin.
Groapa 5 (S1, -0,80): Bos taurus - fragment de tibie, ovicaprine - 2 resturi
(axis, humerus).
Groapa 7: Ovis aries - un fragment coxal de la o femelă de aproximativ 3V2
ani.
Groapa 8: cea mai bogată dintre gropi, 24 de resturi faunistice cu
următoarea repartiţie pe specii: Bos taurus - un fragment de corn bazal ce provine
probabil de la un mascul şi un M3 izolat (individ matur), Ovis I Capra - 5
fragmente (3 dintre ele de la membru posterior stâng, un metacarp şi o vertebră
"Mulţumim d-lui dr. Eugen Kcssler pentru determinările de avifaună.
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fragmentare), probabil toate aparţin aceluiaşi individ de 3 - 3Yi ani de Ovis aries, 6
resturi de Sus scrofa domesticus de la 2 indivizi, unul sub 1 an (humerus distal) şi o
femelă matură (mandibulă), 11 resturi costale de la indivizi de talie mare şi medie.
2. Materialul din şanţuri
Şanţul 1/1999 (Si. -0,20): o aşchie dintr-un dinte de Equus caballus.
Şanţul 3/1999 (Si. -0,20-0,30): o falangă de Sus scrofa domesticus.
Şanţul 1/2000 (S2, -0,20): Bos taurus - 2 fragmente (corp vertebral
neosificat şi rădăcina unui incisiv), Ovis aries - calcaneu de la un individ sub 2Yi
ani şi un rest costal.
Şanţul 2/2000 (S2, -0,20): Canis familiaris - un fragment distal de humerus
cu linia de osificare vizibilă (individ de circa 9 luni) şi un fragment de coastă de la
un individ de talie mare.
Şanţul 4/2000 (S2, -0,25): Bos taurus - falangă secundară, ovicaprin fragment nesemnificativ de craniu neural şi vertebră toracală, Sus scrofa
domesticus - fragment scapulă, 2 resturi costale de la animale de talie medie.
Şanţul 5/2000 (S2, -0,20): un astragal de Bos taurus şi un molar superior
izolat de ovicaprin.
3. Materialul din platforme (denumile platforme sau benzi cu pietre)
Platforma 1: conţine 106 fragmente determinate, cele mai bine
reprezentate specii fiind Bos taurus, prin 28 de resturi cu o distribuţie echilibrată
pe regiuni anatomice ce aparţin unui număr de minim 3 indivizi (unul sub 1 an,
unul peste 1Yi şi unul peste 3Yi ani) şi Sus scrofa domesticus, prin 23 de resturi
osoase de la 4 indivizi (2 sub 1 an, o femelă peste 2 ani, al 4-lea individ credem că
era în stadiu de embrion - 3 fragmente (humerus, metapodiu, calcaneu) aveau
dimensiuni extrem de reduse. De la ovicaprine provin 14 fragmente reprezentate
prin 3 indivizi - un ovin de peste 3 ani, un caprin de peste 1Yi ani, pentru al
treilea, care avea sub l Yi ani, nu putem specifica genul. Equus caballus este
reprezentat printr-un molar izolat, rupt, care pare să fi fost în erupţie. Mamiferele
sălbatice sunt Capreolus capreolus, căruia îi revin 3 resturi de la un individ de
peste 3 ani şi Sus scrofa ferus de la care provine un metacarp III, probabil de la o
femelă. Un fragment de valvă aparţine lamelibranhiatelor (Unio sp.). Coastele
provenite atât de la exemplare de talie mare cât şi de la cele de talie medie sunt în
număr de 36.
Platforma 2: este mai puţin bogată în material faunistic decât prima
platformă, totalizând 28 de fragmente de la mamifere domestice. Ovicaprinelor le
revin 8 resturi de la 1 individ de 21 - 24 luni, speciei Sus scrofa domesticus îi
aparţin 5 fragmente de la 2 indivizi, unul de 9 - 10 luni, iar celălalt de circa 23 - 25
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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luni, de la Bos taurus provin 4 resturi de la 1 individ de 4 - 4Yz ani, iar de la Canis
Jamiliaris provine un fragment de humerus.

4. Materialul din complexe de locuire
Locuinţa I cumulează 116 resturi provenite, cu excepţia unui fragment de
Unio sp., de la mamifere domestice. În cadrul acestei locuinţe, locul întâi este
deţinut de ovicaprine (9 resturi provin cu certitudine de la ovine, iar unul a fost
atribuit genului Capra), prin cele 29 de resturi ce provin de la minimum 4
indivizi: 3 de aproximativ 6 luni, 1 an, respectiv 1Yz ani, iar al 4-lea avea peste 2
ani. Pe locul secund se plasează suinele domestice care însumează 24 fragmente ce
aparţin la minimum 4 indivizi sacrificaţi sub 6 luni, între 20 - 21 luni, 25 - 27 luni
şi între 3Vi - 4 ani. De la bovinele domestice provin doar 14 fragmente pentru care
au fost estimaţi 3 indivizi cu următoarele vârste: sub 7 luni, între 2 - 2Yi ani şi 3Yz
- 4 ani. Calul este reprezentat printr-un molar (M2) izolat, ars la negru la nivelul
rădăcinilor. De asemenea 2 resturi provenite de la porcine (maxilar şi falangă
primară) prezintă urme de ardere, fenomen evidenţiat pe alte 25 de aşchii din
categoria - material indeterminabil.
Complexul de locuire I a furnizat 180 resturi faunistice, majoritatea
provenite de la bovinele domestice. Acestora le revin 59 fragmente de la minimum
5 indivizi, dintre care unul f emel (criteriu - metatars întreg), sacrificaţi după cum
urmează: 2 indivizi sub 1 an (unul sub 7 luni şi unul de aproximativ 7 - 10 luni), 1
individ între 12 - 18 luni, unul între 3Yz - 4 ani şi 1 peste 4 ani. Un fragment tibial
este ars. Ovicaprinele sunt reprezentate prin 43 de resturi (2 arse la negru). Pentru
8 fragmente s-a realizat diagnoza diferenţială oaie - capră, acestea aparţinând
genului Ovis. Genul Capra nu a fost pus în evidenţă în cadrul acestui complex,
dar, evident, absenţa sa nu este o certitudine. Cei 5 indivizi (unul femel) estimaţi
au fost sacrificaţi: 1 sub 6 luni, 1 la aproximativ 1 Yz ani şi 3 indivizi între 21 - 24
luni, 2Y2 - 3 ani, respectiv 3 - 31/z ani. Porcinelor le revin 25 de fragmente de la
minimum 3 indivizi (unul mascul) cu vârste de sacrificare de sub 1 an, 16 - 17
luni şi 25 - 27 luni. De la cal provin 5 resturi corespunzătoare la 2 indivizi de 3 3Y2 ani şi peste 4Yz ani. Speciile sălbatice sunt reprezentate prin căprior (1
fragment), 16 resturi aparţin unui schelet de rozător, păsări (2 fragmente) şi
lamelibranhiate (un fragment de valvă). De la păsări au fost identificate un
tarsometatars întreg de la Nyctea scandiaca (huhurezul polar), oaspete de iarnă la
noi, raritate în fauna actuală şi o diafiză de femur provenit de la un individ de
Falco sp. (vânture! sau şoim).
5. Materialul din complexe de cult
Materialului faunistic descoperit în cadrul acestor complexe, cărora le-a fost
atribuite denumirea „de cult" datorită inventarului arheologic, nu se diferenţiază
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de cel provenit din restul aşezării, având acelaşi aspect de resturi menajere (deci,
materialul osteologic nu confirmă caracterul cultic, eventual reprezintă deşeuri de
la banchete funerare). Din punct de vedere arheologic, cu anumite rezerve
(materialul se află în curs de prelucrare), le-a fost atribuită denumirea „de cult"
din următoarele considerente (informaţii autorii săpăturii):
- complexul de cult 1 - a fost interpretat ca un complex legat de practici de
fondare, de consacrare şi protecţie, într-o formă sau alta, a spaţiului de locuit
(Locuinţa 1), datorită depunerilor de vase întregi sau întregibile sub podeaua de
chirpic a locuinţei (LI).
- complexul de cult 2 - a fost descoperit un vestigiu arheologic constând
dintr-un vas întregibil, resturi de chirpic, fragmente ceramice şi osteologice; toate
cu urme de ardere; pe fundul complexului a fost depus un vas întregibil şi multă
cenuşă, iar peste acestea un strat de gresii bine aranjate, cu urme de ardere în
partea inferioară. Nu se poate preciza cu exactitate funcţionalitatea acestui
complex deoarece nu a fost surprins în întregime.
Complexul de cult I cumulează 170 de resturi determinate. Căpriorul,
reprezentat printr-o falangă secundară, bourul, printr-o falangă terţiară şi Unio
sp., fragment valvă, sunt singurele specii sălbatice. Bovinelor domestice le revin
cele mai multe piese, 45, provenite de la minimum 6 indivizi. Dintre aceştia 3 au
fost sacrificaţi sub 2 ani (unul între 12-18 luni), unul la aproximativ 2Yz ani, unul
între 3Yz-4 ani, iar unul peste 4Yz ani. Un proces cornular stâng, aproape întreg,
de tip „brachyceros", cu indicele de aplatizare 72,38, şi diferenţa între cele două
diametre (diametru mare de la bază şi diametru la 5 cm faţă de bază) de 5,3 cm,
indică apartenenţa sa la o femelă. Suinele domestice se plasează pe locul secund,
cumulând 33 de fragmente provenite de la 5 indivizi estimaţi, printre care au fost
evidenţiaţi, pe baza caninilor, un mascul şi o femelă. Vârstele de sacrificare sunt
următoarele: sub 1 an, 12-18 luni şi 3 indivizi peste 2 ani (unul între 2-2Yz ani).
Ovicaprinele sunt reprezentate prin 29 de resturi, dintre care 4 aparţin cu
siguranţă ovinelor (caprinele nu au fost evidenţiate). Din cei 6 indivizi estimaţi, 2
au fost sacrificaţi sub 1 an, unul între 21-22 luni, unul la aproximativ 26 luni şi 2
indivizi peste 2 ani. Un fragment de craniu purta un corn de dimensiuni mici ce a
fost atribuit unei femele de Ovis aries. Câinele este reprezentat prin 3 resturi,
dintre care 2 mandibule provenite de la 2 exemplare de talii diferite. Un număr
mare de fragmente (20) prezintă urme de ardere, unele calcinate, unele arse total
sau parţial la negru; dintre acestea majoritatea sunt indeterminabile (excepţie: o
vertebră cervicală de ovicaprin şi 2 fragmente de coaste ce aparţin cu mare
probabilitate bovinelor, deoarece alte specii de talie mare, bourul sau cerbul, sunt
absente).
Complexul de cult 2 însumează 161 resturi faunistice. Aproape la egalitate
sunt bovinele domestice (30 resturi) şi ovicaprinele (32 resturi). Ovicaprinelor le
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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corespund un număr minim de 5 indivizi. Unul dintre aceştia a fost sacrificat sub
6 luni, 2 la aproximativ 10 luni şi 2 indivizi peste 2 ani (unul este caprin). Resturile
de Ovis sunt în număr de 8, iar unul a fost atribuit genului Capra. Numărul
minim de indivizi aparţinând bovinelor domestice este 3: unul sub 2 ani, unul de
circa 2 ani şi unul peste 4 ani. Porcinelor le revin 18 resturi, numărul de indivizi
prezumaţi fiind 3. Vârstele lor de sacrificare au fost apreciate la 14-15 luni, 19-21
luni şi 23-25 luni. Pentru 2 indivizi a fost determinat sexul: un mascul şi o femelă.
De la câine provin 3 fragmente ce aparţin unui adult. În acest complex (excepţie
stratul de cultură) au fost descoperite cele mai multe fragmente furnizate de specii
sălbatice. Căpriorul şi mistreţul sunt reprezentaţi fiecare prin 2 resturi provenite
de la câte 1 individ. De la cerb provin aşchii din perete de corn şi un fragment de
corn secţionat în vederea prelucrării, prin urmare resturile acestei specii nu sunt
rezultate din consumul animalului; este posibil să fie vorba de coarne căzute şi
culese. De la iepure şi lup provin câte un fragment. Păsările sunt reprezentate
printr-un cubitus distal de raţă sălbatică (Anas platyrhynchos). Patru resturi
nedeterminate sunt arse, 2 dintre ele calcinate.
6. Materialul din stratul de cultură
Resturile osoase descoperite în stratul de cultură reprezintă circa 52 % din
întreg materialul faunistic provenit din aşezarea de la Derşida. Ponderea numerică
o deţin bovinele domestice, prin 177 resturi provenite de la 13 indivizi. Pe baza
unui proces cornular, cu indicele de aplatizare de 80 şi a două metacarpiene
apreciem că cel puţin 2 indivizi, foarte probabil 3, erau femele. Estimarea vârstelor
de sacrificare indică următoarea situaţie: 2 indivizi sub 1 an, 2 între 1-1 Y2 ani, 2
între 1Yi-2 ani (unul de circa 18 luni, celălalt de circa 2 ani), iar restul de 7
depăşiseră 2Yi-3 ani (2 dintre aceştia încadrându-se în intervalul 3-3Yi ani,
respectiv, 3Y2-4 ani).
Locul secund este ocupat de suinele domestice reprezentate prin 177
fragmente de la minim 15 indivizi. În cazul acestei specii criteriul de estimare a
vârstei de sacrificare a fost aproape în totalitate dentiţia. Repartiţia indivizilor pe
vârste este următoarea: 5 indivizi sub 1 an (unul de 5-6 luni, unul mai mic de 6
luni, unul de 7-8 luni, unul de 9-10 luni şi unul sub 1 an), 4 indivizi cu vârste
cuprinse între 12 şi 18 luni (unul de 12-14 luni, unul de 14-15 luni şi 2 de 17-19
luni), 4 indivizi între 18 şi 24-25 luni (unul de 19-21 luni, 2 de 21-23 luni şi unul
de 23-25 luni), un individ de circa 25-27 luni şi unul de peste 3Yi ani. Pare să
predomine femelele, materialul indică 5 exemplare femele şi 3 masculi.
Pe poziţia a treia se plasează ovicaprinele. Cele 160 resturi provin de la
minimum 14 indivizi sacrificaţi după cum urmează: 5 sub 1 an (unul de circa 5
luni, unul sub 6 luni, unul de aproximativ 10 luni şi 2 sub 10 luni), 2 indivizi între
1-1 Vi ani, unul între 1 Yi-2 ani, 2 între 2-2Yi ani (circa 26-27 luni) şi 2 între 3-3Yi
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ani; pentru exemplarele ce aparţin genului Capra, 3 indivizi, nu se poate preciza
vârsta (două dintre el aveau peste 1, respectiv 2 ani). În ceea ce priveşte numărul
de resturi, 20 revin ovinelor şi 9 caprinelor. Un fragment mandibular este ars.
Câinele cumulează 20 de fragmente provenite de la minimum 4 indivizi cu
vârste de sub 10 luni, 10-13 luni, 18-24 luni şi peste 24 luni. Un metatars prezintă
modificări patologice, individul căruia i-a aparţinut a suferit în timpul vieţii o
fractură în treimea superioară a diafizei cu refacerea incompletă a ţesutului osos.
De la cal provin 6 resturi corespunzătoare la 2 indivizi. Nici unul din
fragmente nu furnizează indicii asupra vârstei animalelor. Un rest costal prezintă
o pată neagră de ardere.
Speciile sălbatice însumează 10 fragmente, unul de la Unio sp„ celelalte de la
mamifere: 5 revin căpriorului reprezentat prin 2 indivizi, unul de aproximativ 2
ani, 2 cerbului de la 1 individ sub 3Yz ani, de la mistreţ şi urs provin câte un
fragment, corespunzător unui individ de peste 2 ani în cazul mistreţului, iar în
ceea ce priveşte ursul, acesta era nematur (o vertebră caudală cu limita de osificare
vizibilă în partea craniană, în timp ce în partea caudală corpul era neosificat). Un
număr mare de resturi costale provin de la animale de talie mare (113) şi medie
(186).
Strategia de exploatare a bovinelor domestice în funcţie de vârsta la care au
fost sacrificate (Tabel 2) evidenţiază faptul că bovinele au fost crescute şi pentru
carne dar, mai ales pentru produsele lor secundare şi în scopuri utilitare,
ovicaprinele furnizau carne şi lapte, iar suinele, animale crescute pentru carne şi
grăsime, erau sacrificate în marea lor majoritate până la vârsta de 2 ani, când
atingeau greutatea optimă„".
Tabelul 2. Vârstele de sacrificare ale principalelor mamifere domestice

Bos taurus
Ovis I Capra
.Sus domesticus

< 1 an
14.6 %
33.3 %
30%

1-2 ani
17.1 %
20%
37.5 %

2-3 ani
7.3 %
13.3 %
12.5 %

> 3 ani
36.4 %
13.3 %
12.5 %

Materialul faunistic, fiind relativ bogat, a oferit o serie de oase întregi
pentru estimarea înălţimii la greabăn a speciilor. Pentru bovinele domestice, pe
baza unui radius, s-a apreciat o talie de 120,8 cm, pe baza a 4 metacarpiene s-au
calculat înălţimile corespunzătoare pentru 3 femele - 955,9; 106,7; 110,7 cm şi
1 mascul - 129,7 cm, iar un metatars atribuit unei femele a furnizat o talie de
119,3 cm. Media obţinută, de 113,83 cm, este foarte apropiată de cea de la Carei -

"" Procentajele au fost calculate considerând 100% numărul total de indivizi estimaţi pentru
fiecare specie, cu toate că au existat indivizi pentru care nu a fost posibilă aprecierea vârstei de
sacrificare.
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„Bobald", unde s-a calculat, pentru bovine, o talie medie de 113,7 cm (El Susi
2002, p.). Ovinele de la Derşida aveau talii cuprinse între 58,79 şi 70,51 cm, cu o
medie de 65,03 cm. Estimările au fost realizate pe baza a 8 oase (un metacarp, un
metatars, 5 astragale şi un calcaneu). Valoarea mediei taliei este apropiată de
valorile corespunzătoare estimate pentru cornutele mici de la Carei - „Bobald",
64,9 cm (El Susi 2002, p. 248) şi Otomani, 66,2 cm (Haimovici 1987, p. 49). În
ceea ce priveşte talia suinelor domestice, la Derşida, variabilitatea este de 62,87 85,53 cm, iar media înălţimii la greabăn, de 78,27 cm, apropiată şi în cazul acestei
specii de valorile obţinute pentru siturile contemporane: Otomani, unde valoarea
medie este de 77,35 cm (Haimovici 1987, p. 47) şi Carei - „Bobald - 77,9 cm (El
Susi 2002, p. 247). La Derşida, 3 mandibule aparţinând câinelui au permis calculul
lungimii bazale a craniului. Un exemplar avea lungimea bazală Dahr de 169,l
mm, valoare ce îl apropie de limita inferioară a taliei supramijlocii, iar ceilalţi doi
indivizi din aşezare se încadrează în tipul „intermedius" (lg. Dahr = 147,4,
respectiv 157,5 mm).
Analogiile cu alte eşantioane arheozoologice aparţinând bronzului mijlociu
- Mintiu Gherlei (Meşter - Pop - Lazarovici - Bindea 2005, p. 115-116),
Otomani (Haimovici 1987, p. 53), Carei (El Susi 2002, p. 244), Peştera Cauce (El
Susi 2005, p. 95-97), Sălacea, Medieşu Aurit, Săcueni (Bader 1978, p. 131-132),
Pecica (Haimovici 1968, p. 403), Gornea - „Păzărişte (El Susi 1995, p. 226), Foeni
- „Gomila Lupului" (El Susi 1994, p. 185), Monteoru, Mândrişca (Haimovici
1980, p. 199), Popeşti (Haimovici 1963, p. 149), Bogdăneşti (Haimovici 1966, p.
120), Năeni-Zănoaga (Becker 2000, p. 77), Sărata Monteoru (numerotarea 1 şi 2
ne aparţine şi a fost efectuată datorită faptului că 2 loturi diferite din acelaşi sit au
fost publicate de autori diferiţi; pentru diferenţiere s-a notat cu 1 - Haimovici
1994, p. 318 şi cu 2 - Becker 2000, p. 80), Tapi6szele (Bokonyi 1959, p. 65), BekesVaroserdo (Bokonyi 1974, p. 347), Tiszaluc-Dankadomb (Bokonyi 1974, p. 413),
Fiizesabony (Bokonyi 1959, p. 65-66), Biharugra-FOldvarhalom (Voros 1978, p.
89), Kastanas (Becker 1986, p. 333) - evidenţiază faptul că Derşida este una din
aşezările cu cea mai mică pondere a mamiferelor sălbatice, iar din punct de vedere
al mamiferelor domestice se remarcă diferenţele cele mai mici de procentaje între
principalele specii exploatate: bovine, ovicaprine, suine.
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ANEXA 1. DATELE METRICE ALE RESTURILOR FAUNISTICE
DE LA DERŞIDA

Bos taurus
Coarne Bos taurus
Diam.mare Diam.mic Circumf. Diam.mare Indice
Sex
Lg.pe
las cm
aplatizare
curb.mare Bază
lbază
oază
45,7
169
49,5
75,78
60,3
M
52,5
47,2
72,38
148
F
38
128,5
68,72
45,4
31,2
F?
41,5
25,5
81,92
90
122
34
M
42,5
69,95
132
F?
48,6
34
40

50
Mandibula Bos taurus
Lg.dp4 Lg.P2-P4 Lg.M3
40,6
52,5
36,2

138

45

Lţ.condil

Maxilar Bos taurus

~
~
33,6
30

51,4
47,5
51
38

Scapula Bos taurus
Lg.proc. Lg.cav.

Lţ.cav.

Lţ.min

glen.

glen.

col

glen.

68,7

62

52,7

61,8

52,4

43,8
47,2

47
32,3

Humerus Bos taurus
Lţ.trohlee

DAP dist.

78,6
81

74,7

69

64,3

63,3

90
71,4

76

85

66,4
61,4

67
67,7

63

33,3
38,6

27,5

Lţ.ep.dist.

F

80

76

73,5
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Radius Bos taurus
Lg.max. Lţ.ep. Lţ.supr. DAPprox.
prox. art.prox.
37,2
34,7
71
69
89

80,5

46,7

78,2

71

39,7

77

70,7

38,5

85,4

74,4

44,l

82

73,2

42,5

281

Lţ.min.df.

DAP df.

Lţ.ep. Lţ.supr.

di st

41,5

27

DAP dist. Talia

art.di st.

76

69,7

47

60

55

32,7

76,3

60

47

60

48,4

39,7

72,6

54

49

Cubitus Bos taurus
Lţ.supr.art.

Adânc.peste

Lţ.min.olecr. Lţ.min.

proc.anconeu
47,5
41,8

proc.anconeu

73,6

57,3

20

61

48,5

19

49

19,6

44,6
23
45,5
31,4

Metacarp Bos taurus
Lg.
Lţ.ep. DAP Lţ.min. DAP Lţ.ep. DAP Iprox. Idf.
Idist Sex rralia
df.
dist. dist.
max. prox. prox. df.
35,6 M 1297,6
205
73
37
53,3
29,5 15,42 29,12 F 1107,l
183
54
31,8 28,3
20
30
22,2
158
49
28,2
26,3
31,01 14,05
F 955,9
33,7 29,8
21,6
54
29,4 28,89 16,88 30,59 F 1067,8
176,5 51
62,5
37
21,5
30
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Coxal Bos taurus
Lg.cav. Lţ.cav. Înălţ.min. Lţ.min. Lg.foram.
ace tab. ace tab ilium
ilium obturatum
59

93

Femur Bos taurus
Lţ,ep.prox.

Diam.cap
47,4

50

124

43,5

37,3

41,5

52,7
65

58,7

66

61,5

45,5

Patela Bos taurus
21,2

30

10,8

62,5
64,6

52

DAP

48

31

73,2

50,5

45,5

63

49,7

32,8

59,3

95

65,3
35,7

Lţ.max.

Lg.max.

17,7

Calcaneu Bos taurus

Tibia Bos taurus
Lţ.ep. DAPprox. Lţ.ep. Lţ.supr. DAP dist.
prox.
dist. art.di st.
85,7
81
53,6
40,2
37,8
53,5
40
39
40,5
44
55,7
62
43
48,2
44,4
61,6
47
61
43
46,7
55,2
37,7
40.7
38,7
52
38
41,5
42
55
55,2
48
41
49,7
37,2
37,l

Lg.max.

Lg.max.
med.
58
60
56,8
55,4
59,5
55
57,2

46
40,5

136,7

39

115,3

41,6

143,6

50,5
42
36,4
37,5
40
41,5
35

Astragal Bos taurus
Lg.max.
lat.
65,2
65,3
59,2
59,1
63,4
59,5
63

Lţ.max.

120,5

Centrotars Bos taurus
Adânc.
lat.
35
37,8
32,7
34
36,5
34,3
38

Adânc.
med.
36
36,5
31,5
30,3
32,4
34,8
31,5

Lţ.dist.

40,6
41,3
38
37
39,5
37,2
38,3
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63,5

45

43,8

51,8

53

52,2

51,5

51,5

51,9
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Metatars Bos taurus
Lţ.ep. DAP Lţ.min. DAP df. Lţ.ep. DAP Idf.
Lg.
dist. dist.
max. prox. prox df.
23,2
23,4

Sex Talia

28
57,5
48

46,8

51

48,7

25,7

26,4

43,2
25,8
57,4
226

46,2
47,4

32,6
30,4 10,17

23

F

1193,28

49

Falanga I Bos taurus
Lg.max. Lţ.prox Lţ.min.
56,7
28,7
23,5

Lţ.dist.

27

28
62,7

30

23,3

28

47

24,6

21,4

24,8

57

27

22

26

Falanga II Bos taurus
Lg.max.

Lţ.prox Lţ.min. Lţ.dist.

32,5

23,7

18,6

19,2

34

22

17,5

18,4

37,5

27,2

21,4

22,2

45,6

34

27

27,6

38,3

20

20,7

62

27,1

22,3

26,5

34,7

69
59,8

32
26,5

27,3

32,2

39,6

28,5

21,5

22,5

22,6

25

44,3

30,7

25,6

28,3

24,6

19,7

19,9

66,2

34,3

29,3

32

36,6

55,8

27

22,4

25,6

39,2

27,2

21,4

22,3

56

24

18,6

22,8

41,6

30,8

24,7

26

55,8

23,3

19,5

23,5

43,7

33,7

24,2

25

57,4

25,8

22

24,3

42

32

23,7

24,4

62,9
20,6

22,7

34,4

29

31,8

59,7

26

22,2

25,2

62

26,9

21

25,8

64,6

29

25,4

29,7

61,7

23,2
27,l
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Falanga III Bos taurus
Lg.feţei

Lg.feţei

Lţ.min.

feţei

plantare dorsale
78,4
57,5
67
51,6
78,3
56,4
49,2
39,5
59,3
50
74,5
60
47,2
60

a Lg.supr.art.
plant.
33,6
32
33,3
27
28

Atlas Bos taurus
Lg.de la proc.
cr.la proc.cd.

Lţ.supr.art.

24
21,3
23
16,6
19

22,2

28

21

18,5

26,2

18,7

18,l

28

19,2

Vertebre cervicale Bos taurus
Lt.oroc. Lţ.oroc. LE?:.de la proc.
art.cr. art.cd. cr.la proc.cd.

88

72,3

69,2
40,8

79
72,4

Axis Bos taurus
Lg.arc(inclusiv
proc.art.cd.)

88,7

74

78

Vertebre toracale

Bos taurs

61,4

Lţ.supr.

Înălţ.supr.

art.cr.

art.cr.

30,5

42,7

70
73,2
66,5
71
80

Vertebre lombare Bos taurus
Lg.corp Lţ.supr. Înălţ.supr. Lţ.supr. Înălţ.supr. Lţ.proc. Lţ.proc.
art.cr. art.cr.
art.cd. art.cd.
art.cr. art.cd.
31,6
46,2
40
57,3
34
33
49
42,2
36
43
38,2
48,7
42
37,6
68

Ovis aries I Capra hircus
Coarne Capra hircus
Coarne Ovis aries

Diam.mare Diam.mic Circumf. Sex

Diam.mare Diam.mic Circumf. Sex
bază

18,5

bază

13,3

bază

59

F

bază

bază

bază

M

60,3

45,7

30

21

F

32,5

24,3

F
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Maxilar Ovis I Capra
Lg.P 2-M 3 Lg.P2_p1 Lg.M 1-M 3
25,2
48
46,l
45,2
71

28

44

Mandibula Ovis I Capra
Lg.dp2-dp4 Lg.dp4 Lg.P2-M3 Lg.P2-P1 Lg.M1-MJ Lg.M3 Lţ.condil
74

24,7

49

20

45

19,5

25
27

13,5

30

16

30,6

16,5
21,5
16
24
13,7
15
30,4

33

18
19,8
21
12,7
22
22,7
51.2

32,8

24

16,6
15,5
20

21
16,7

24,5
48,2

22
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Lg.proc.glen. Lg.cav.glen.
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Scapula Capra hircus
Lţ.cav.glen.

Lţ.min.col

Lţ.min.col

14

14,2
32,2

24

21

19

Scapula Ovis I Capra

18,5
28,2

20

17,7

Lţ.cav.glen. Lţ.min.col

13,2

14,2
19

Humerus Ovis aries
Lţ.ep.dist. Lţ.trohlee

DAP dist.
25,6
24,7

27,8

26

30

27,7

30

29,5

27

29,3

28

24,2

Humerus Capra hircus
Lţ.ep.dist. Lţ.trohlee DAP dist.
27,8
25,6
26
32,3
27,7
28,3

28,2

27,5

24,5

32

30,3

27,8

30,6

29,2

27

31,6

31

29,4

31,9

31,5

29,5

14

16,2

32

31,4

27,8

9,4

10,7

28

26,6

24,4

11,8

Humerus Ovis I Capra
DAP df.
12,8
11
11,3
8

Lţ.min.df.

Radius Ovis aries
Lg.max. Lţ.ep. Lţ.supr. DAPprox.
prox. art.prox.
154,7
30,3
15,7
28
29,7
27,5
14,3

Lţ.min.df.

DAP df.

15,5

18,2

15,7

8,2

15,8
154

30

27
24,7

27

15,5

14,7

8
8,2

Lţ.ep. Lţ.supr.

dist. art.di st..
28,4
22

31,5

Lţ.supr.

24,6

21

28

22,8

19,5

14,6

DAPprox.

art.prox.
29,5

Radius Ovis I Capra
Lţ.min.df. DAP df.

16,4

Lţ.ep.dist. Lţ.supr.

DAP dist.

art.dist.
15,2

21,3

29,6

Radius Capra hircus
Lţ.ep.prox.

DAP dist. Talia

8
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27

30
16

8

15,5

8,4

14,8
12,2

8
7,8

15,2

8,2

15,5

9,6

Cubitus Ovis aries
Lţ.supr.art. Adânc.peste
proc.anconeu
16,7
25
15,8

19,2

Lţ.min.olecr. Lţ.proc.

Lg.olecr.

anconeu
19

37,3

10

16,7

8,4

Cubitus Ovis I Capra
Lţ.supr.art. Adânc.peste
proc.anconeu
21,8
25
17,2*

Lţ.min.olecr.

23,6
15

Metacarp Ovis aries
Lg.max. Lţ.ep.prox. DAPprox.

Lţ.min.df.

DAP df.

Lţ.ep.dist.

DAP dist. Talia
27
15,8
17

144,2

24,8

Metacarp Capra hircus
Lţ.ep.prox. DAPprox.
26,5
18

14,5

19

Lţ.ep.dist.

29,3

10,8

25,8

DAP dist.
18,2

Coxal Ovis aries
Lg.cav. Lţ.cav. Înălţ.min. Lţ.min. Lg.max. Lg.foram. Sex
ace tab. ace tab ilium
rtlium
obtura turn
37,4
29
25,5
10,5
188
F
15,6
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Coxal Ovis I Capra

Lg.cav. Lţ.cav. Inălţ.min. Lţ.min.
ace tab. ace tab ilium
ilium
16
9,8
28
25,3
27,3
24,2
28
28,5

25,3

Femur Ovis aries
Lţ.ep.prox.

Diam.cap DAPprox.
21,2

Lţ.ep.dist.

DAP dist.
27

38,7

47

21,8
46,7

19,8

23,5

Femur Ovis I Capra
Diam.cap Lţ.min.df. DAP df.
11,2
14
19,2
Tibia Ovis aries
Lţ.ep.prox. DAPprox.

Lţ.ep.dist. Lţ.supr.

DAP dist.

art.di st.
43,5
35

36,5

23,2

24,7

27

20,7

20

Tibia Ovis I Capra
Lţ.ep.prox. Lţ.min.df.

DAP df.

Lţ.ep.dist. Lţ.supr.

DAP dist.

art.di st.
47
11,7

10

11,2

9,3

14,6

12,2

11,5

9,2

25,7

17,7

20,5

26

19

20

25,5

20

19

24,7

19

20
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27,8

17,7

20,5

26,2

21

21,4

26

20,2

20,8

35,2

12,9

10,5

14,3

12,7

Calcaneu Ovis aries
Lţ„max
Lg.max.
21,2
18,3
52,3
19,3

Centrotars Ovis I Capra
Lt.max. DAP
24,7
32
37,7 33,5

Talia

596,22

Astragal Ovis aries
Lg.max.lat. Lg.max.med. Adânc.lat. Adânc.med.
29,2
26
15,7
16,4
25,7
15
17,2
28
28,2
18,2
15,7
30
28,2
28,5
16
17,5
30,4
30
16,8
18
Metatars Ovis aries
Lg.max. Lţ.ep.prox. DAPprox.
129,5
20,3
20,5

Lţ.min.df.

Metatars Ovis I Capra
Lţ.min.df.
DAP df.
11
10,2
9,8
10,8
Falanga I Ovis aries
Lg.max. Lţ.prox Lţ.min.
37,2
11
8,5
10,4
8,5
34
11
8,5
27
39,5
13,6
11,2
7,4
34,6
10
8,6
36
10,8

11,7

Lţ.dist.

DAP df.
8,7

18,7
17,7

Talia
662,25
635,04

16

680,4

19,3

646,38

19

689,47

Lţ.ep.dist.

23

DAP dist. Talia
15,5
587,93

Falanga I Capra hircus
Lg.max. Lţ.prox Lţ.min. Lţ.dist.
36*
10
12,2
Falanga I Ovis I Capra
Lţ.dist.

Lţ.dist.

9,4

10,4
9,6
10,2
13
8,5

Falanga II Ovis aries
Lg.max. Lţ.prox Lţ.min. Lţ.dist.
22,5
11,7
8
9
9,2
22,8
11,5
8,7

9
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Falanga III Ovis aries
Lg.feţei

Lg.feţei Lţ.min.a
feţei

plantare dorsale
30,6

28,6

29,5

23,7

Lg.supr.art.

Lţ.supr.art.

16

12,2

13

9

plant.
6,2

Atlas Ovis I Capra
Lţ.supr. Lţ.supr.

art.cr.

art.cd.

41

45*

Înălţ. Lg.de la proc.

cr.la proc.cd.
31,5

34

Vertebre cervicale Ovis I Capra
Lg.corp Lţ.supr. Înălţ.supr. Lţ.supr. Înălţ.supr. Lţ.proc. Lţ.proc. Lg.de la proc.
art.cr. art.cr.
art.cd. art.cd.
art.cr. art.cd. cr.la proc.cd.
43,2

41,4

35,5
31

35,5

32

39

21,3

13,4

14

15,3

14,6

32

29

28,4

32

33,5

41,3

20

14,5

12,4

18

12

31

26

27,2
43,8

Vertebre toracale Ovis I Capra
Lg.corp Lţ.supr. înălţ.supr. Lţ.supr. Înălţ.supr. Lţ.proc. Lţ.proc. înălţ.
art.cr. art.cr.
art.cr. art.cd.
art.cd. art.cd.
63,3
114
23,2

17

14,2

17

14,3

16,6

15,4
56

16,6

14,7

11

20,6

21,7

18,7

15

16

12
14,2

18,5

22,5

Vertebre lombare Ovis I Capra
Lg.corp Lţ.supr. Înălţ.supr. Lţ.supr. Înălţ.supr. Lţ.proc. Lţ.proc. Lg.de la proc.
art.cr. art.cr.
art.cd. art.cd.
art.cr. art.cd. cr.la proc.cd.
27

22,2

15

26

15

24

21

14,3

21,6

13,2

38*

32

36

24,5

22,6

36

23

13

34,5

36,2

27

46
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21,3

24,2

13,7

25,5

13

23

20,6

14,7

22,3

13,5

23

18,4

30,6

28,4

30,2

14,8

35,3

40

35,7
34

32,2

26

48
35,2

21,8

16,5

25,4

15,2

28,8

21,1

16,3

19,7

15,3

20,8

16,7

34,6

Sus scrofa domesticus
Maxilar Sus domesticus
Lg.alv. Lg.dp2- Lg.P2_p1 Lg.M 1-M 3 Lg.M 3 Sex
Canin

dp4
33
74,2

35

70

30

37,5
74,4

36

71,6

35

70,5

31

75,5

36,4

55,5

17

45
16
18,5

M?

Mandibula Sus domesticus
Sex
Lg.alv. Lg.dp2- Lg.dp4 Lg.Pi- Lg.P2- Lg.M1- Lg.M3 Lţ.
con dii
simf. canin dp4
P1
P1
M3
Lg.

15,5

58,6

35

F

40,6

14

F

13

F

11

F

36,8
54

68

37

13

M
32,5
22
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18,5
20
20,6
53

39
22,5
26

75,5
55
58,6

15
12,2

38

66

F
F
F

8
8,8

F

35,5
70
62,4

34,6

13,8
12

F
F

24,3
22
20,2

Scapula Sus domesticus
Lg. proc. glen. Lg.cav.glen.
32,7
27

Lţ.cav.glen. Lţ.min.col

22,5

36,2
42
33,5

28
27,2
29,5
28
33
26

26,3
23,3
26,5
27
29,2
24

35,4

27

25,2

37
33,5

33,5
29,2
23
21

26,4
22,3
21,7
21,8
22,7
26,5

Humerus Sus domesticus
Lţ.min.df. DAP df. Lţ.ep.dist.
34
16,4
18
18
26,7
41,7
43,2

Lţ.trohlee

DAP dist.

25,3
32,3
36,2

41
44,3
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Radius Sus domesticus
Lţ.ep.prox. DAPprox.

Lţ.min.df.

DAP df.

Lţ.ep.dist. Lţ.supr.

DAP dist.

art.dist.
25,5

19,6

25,9

18

33,5

25

26,5

18,8

30,5

22,7

28,4

21,2

33

22,3

Cubitus Sus domesticus
Lţ.supr.art. Adânc.peste
oroc.anconeu

17,4

11

18,3

11,7

15,7

12,6

23,5

12,5

15,6

9,8

30

18

34,7

29,6

Lţ.min.olecr. Lţ.min.

proc.anconeu

19,4
23,6
17,5
21,4

11,2

32
37,4

25

21,5

34,8

27,7

12

21,2

40

30,5

11,3

22,3

12,6

22,7

12,7

23

13,2

20,4
19,4

10,7

24,2

42,6

33,4

13,2

27

51,4

41,5

17

30,3

23,2

11,3

22
17,8

Metacarp III Sus domesticus
Lţ.ep.prox. DAPprox.
19,7

15,5

20,3
20
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23,2
24,3
20

15

21,2

17,5

Metacarp IV Sus domesticus
Lg.max.
62,5

Lţ.ep.prox.

DAPprox.

Lţ.min.df.

14,6

10,2

14,2
15,2

DAP df.

9,8

18,2

11,7

13

10,2

13,4

10,5

Lţ.min.df.

18,5

DAP df.
17,2

Patela Sus domesticus
Lg.max. Lţ.max. DAP
34,5
18
18,3
41,4
21,4
23,2

27,7

Tibia Sus domesticus
Lţ.min.df. DAP df. Lţ.ep.dist.

Lţ.supr.

DAP dist.

art.di st.
21,4

24,2

628,72

Coxal Sus domesticus
Lg.cav. Lţ.cav.
ace tab. ace tab
35,4
35
35,7
32,5
34,5
39
34,4
33,2
34,3
36

56

Femur Sus domesticus
Lţ.ep.prox. Diam.cap
58
27,4

Talia

9

Metacarp V Sus domesticus
Lg.max. Lţ.ep.prox. DAPprox.

15,l

Lţ.ep.dist.

Fibula Sus domesticus
Lţ.ep.dist. DAP dist.

17
36,4

27

31,7

30

23

26

31,9

26,4

28

16,5

17,6

Astragal Sus domesticus
Lg.max.lat. Lg.max.med. Adânc.lat. Adânc.med.
21,3
22,4
41
37
46,5
42,6
24
26,4
43
40,5
24
26,5
42,6
24,2
41
24

Lţ.dist.

Talia
756,9
26
26,3 855,35
26,5
792,7
27,5 785,54
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Calcaneu Sus domesticus
Lg.max. Lţ.max Talia
22
23
22
27
18,5
23*
88,8

24,5

80,6

23,4

778,8

84,3

24,5

813,36

Metatars II Sus domesticus
Lg.max.
63,8

Lţ.min.df.

Lţ.ep.prox.

3,8

3,2

3

3,7

Metatars III Sus domesticus
Lţ.ep.prox. DAPprox.
18,5
24

855,39

Metatars IV Sus domesticus
Lţ.ep.prox. DAPprox. Lţ.min.df. DAP df.
16
23,8
14,4
10,6

23
25,2
26,7
80,5

22,4

777,87

Falanga I Sus domesticus
Lg.max. Lţ.prox Lţ.min.

40

18,8

Lţ.dist.

11,7

14,3

11

14

14,3

16,4

11,4

15

12

14,5

11,2

13,5

Metatars V Sus domesticus
Lg.max. Lţ.ep.prox. Lţ.min.df.
65,6
7
6
63,3
5,5
5,3

Lţ.ep.dist.

9,7
9,4
13

Falanga II Sus domesticus
Lg.max. Lţ.prox Lţ.min.
18,2
14,5
27
10,7
25,7
17,5
14,6
11,4

Lţ.dist.

14,8
12,2

27,8

18

14,5

15,3

38,6

18,7

14,5

17,2

12

13,5

24,4

15,5

11,6

14

14

14,6

11,7

28
24,7

16,8

10

17

15,3

16,4

10,2

11,7

34,2

21,2

17,4

19,4

32,7

14,6

12,8

15,8
12,4
12,2

32

16,5

14,3

16,7

34,4

21,7

17,9

19

12
13,7

14

27

18,3

15,2

16,6

15,8

23,3

16,8

14,4

15,7

13,4

15,7

28,2

18,6

15,2

16

11,3

12,8

26,2

17,1

14,2

16
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Falanga III Sus domesticus
Lg.feţei

Lg.feţei Lţ.min.a

plantare dorsale
44,2
46
29,7
28
30,7
30

Lg.supr.art.

Lţ.supr.art.

feţei

plant.
12,5

22,7

18

16,6

12,2

9

16,3

13

31

30

9,3

18

13,4

44
34,7

42,6

21,5

16,2

32

13
8,5

17,7

14

40

36

11

21,3

17,5

12

21,7

17,3

25,4

22

8,4

14,4

12

20,8

17,4

31

29,5

8,8

15,3

12,4

31,5

29,5

8,2

15,4

12,4

32

29,l

9

17

13,4

Atlas Sus domesticus
Lţ.supr. Lţ.supr.

art.cr.
48,4

art.cd.
46,3

Înălţ.

Vertebre lombare Sus domesticus
Lt.oroc. Lt.oroc. Lg.de la proc.
art.cr. art.cd. cr.la proc.cd.
40,2
32,3
52
47

35
46,5

Vertebre cervicale Sus domesticus
Lţ.proc. Lţ.proc.

art.cr.
41,4

art.cd.
45,2

Lg.de la proc.
cr.la proc.cd.
43,2
47,6

58

Mandibu~ caballus

~
Astragal Equus cabal/us
Înălţ.max. Lţ.max. Lg.med.

Equus caballus

Lţ.supr.

a trohleei art.dist.
59,2

~ Equus caballus

58,4

59,4

~
Metacarp Equus caballus
Lţ.ep. DAPprox. Lţ.ep. DAP dist.
prox.
dist.
47
36
44,8
33

Metatars Equus caballus
Lţ.ep.

prox. DAPprox.

47
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Canis familiaris

Maxilar Canis familiaris
Lg.P1 Lţ.P 1
19 11,4
Mandibula Canis familiaris
Lg.canin Lg.P1-M3 Lg.P1-P4 Lg.M1 Lg.M1-M3 Lg.condil

Lg.bază

(Dahr)
11

73,5

40

169,15

66

35,4

23,5
21,2

37

10

33

147,4

69,5

35,3

20

35

157,55

18

33
24,6

Humerus Canis familiaris
Lţ.ep.

DAPprox.

Lţ.ep. Lţ.trohlee

DAP dist.

dist.

prox.
37,8
28,8

37
29,8

21,8

22,6

29,5

21

21,4

Radius Canis familiaris
Lg.max. Lţ.ep. Lţ.supr. DAP
156

Lţ.min.

prox. art.prox. prox. df.
12,4
12,7
18,4
17

Cubitus Canis familiaris
Lţ.supr.art. Adânc.peste

DAP df.

Lţ.ep.dist. Lţ.supr.

9

26,6

20,5
22,l

24

20

Lţ.min.olecr. Lţ.min.

proc.anconeu

DAP Idf.
art.dist. dist.

dist.
24,7

Lg.olecr.

proc.anconeu

17,3

25

22,2

9,5

27,8

16,5
15

23,3
23,7

19,6

8,7

18,l

8
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Metacarp I Canis familiaris
Lg.max. Lţ.ep.prox. Lţ.min.df.
50,5
5,7
5,8
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Metacarp V Canis familiaris
Lţ.ep.dist.

Lţ.ep.dist.

7,2

9

Coxal Canis familiaris
Lg.cav. Lţ.cav. Înălţ.min. Lţ.min. Lg.max. Lg.foram.
acetab. ace tab ilium
ilium
obturatum
23,5
147,5
23
20,4
29
9,3
Femur Canis familiaris
Lţ.ep. Diam.cap
prox.
32,2
15,l

Metatars II Canis familiaris
Lg.max. Lţ.prox Lţ.min. Lţ.dist.
57
4,8
5,7
8,7
Falanga I Canis familiaris
Lg.max. Lţ.prox Lţ.min.
21,3
9
5,8

Calcaneu Canis familiaris

~

[Jill
Lţ.max.

20

Cervus elaphus
~ula

Radius Cervus elaphus
Lţ.ep.dist. Lţ.supr. DAP dist.
art.di st.
53,3
45,3
33,7

Cervus elaphus

~

Scapula Capreolus capreolus

Capreolus capreolus

Lg.proc.glen. Lg.cav.glen.
Mandibula
Capreolus capreolus
Lg.P2-M3 Lg.P2-P4
40,6
40,2
16

21,2

27,3

19

20,5

26,5

25,5

Lţ.ep.dist. Lţ.supr.

27
25,5

Lţ.cav.glen.

23

28,4

Radius Capreulus capreulus
Lţ.ep.prox. Lţ.supr. DAPprox.
art.prox.
26,5

7,8

Atlas Canis familiaris
Lg.max. Lţ.max. Lţ.supr. Lţ.supr. Înălţ.
art.cr. art.cd.
28
25,6
41,3
78
43

Astragal Canis familiaris
Lg.max.
25,2

Lţ.dist.

art.dist.
25,2

DAP dist.
20,5

16
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Metatars Capreolus capreolus
Lţ.min. df. DAP df.
14
16

Falanga II Capreolus capreolus
Lţ.prox Lţ.min. Lţ.dist.

Lg.max.

11,5

20

Falanga I Capreolus capreolus
Lg.max. Lţ.prox Lţ.min. Lţ.dist.
39,6
12,2
8,8
10,4
38,2
12,2
10
12
37,5
11,3
8,1
9,8
11,4
30
7,3
8

9,4

8,4

Metacarp III Sus ferus
Lţ.min.df.

15,7

DAP df.
18,4

Metatars IV Sus ferus
Lţ.ep.prox.

DAPprox.

23

32

Sus sero/a ferus
Mandibula Sus ferus

Maxilar Sus ferus
Lg.M 1-M 3
84*

~
~

Humerus Sus ferus
Lţ.ep.dist. Lţ.trohlee
5~2

43

DAP dist.
54

Bos primigenius
Falanga III Bos primigenius
Lg.feţei jLg.feţei jLg.supr.art. jLţ.supr.art.
plantare
dorsale
99

71

I
I

42,5

I
I

26,7

I
I

Ursus arctos
Vertebre caudale Ursus arctos
Lg.corp
47*

Lţ.supr.

Înălţ.supr. Lţ.proc. Lţ.proc. Lg.de la proc.

art.cr.

art.cr.

18,5

20,6

Lepus europaeus
Falanga I Lepus europaeus
Lg.max. Lţ.prox Lţ.min.
28
Notă:

6,5

3,6

art.cr.

art.cd.

19,4

40,7

cr.la proc.cd.
38

Lţ.dist.

4,3

Datele metrice sunt exprimate în mm; cele notate cu * sunt aproximative.
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TENCUIALA PICTATĂ DIN AMFITEATRUL
DE LA POROLISSUM
(CONSIDERATII TEHNICE)
'

DOINA BOROŞ, VOICU OUCA

LE CREPI PEINT DE L' AMPHITHEÂTRE DE POROLISSUM
(CONSIDERATIONS TECHNIQUES)

Resume: C'est une etude technique concernant Ies fragments de crepi
peint trouves dans l'amphitheâtre romain de Porolissum (aujourd'hui
Moigrad, departement de Sălaj). Les analyses chimiques ont ete effectuees
dans le laboratoire chimique du Musee National d'Histoire de la
Transylvanie, et celles de mineralogie dans le laboratoire de petroarcheologie
de l'Institut de Recherches Experimentales Interdisciplinaires - tous Ies deux
de Cluj-Napoca.
La preparation du mur consiste generalement d'un crepi en deux
couches, l'une arricio et l'autre intonaco. Les couleurs sont des pigments
naturels: terres collorees, blanc de chaux et noir de charbon, la technique de la
peinture est la fresque. II s'agit de techniques communes, utilisees partout
dans le monde romain provincial. La peinture murale de l'amphitheâtre de
Prorolissum n 'en fait pas exception.
Rezumat: Acesta este un studiu tehnic privind fragmentele de
tencuială pictată găsită în amfiteatrul roman de la Porolissum (astăzi
Moigrad, judeţul Sălaj). Analizele chimice au fost efectuate în laboratorul
chimic al Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei şi cele de mineralogie
în laboratorul de petroarheologie a Institutului de Cercetări Experimentale
Interdisciplinare - ambele din Cluj-Napoca.
Prepararea peretelui constă în general dintr-o tencuială în două
straturi, unul arricio şi altul intonaco. Culorile sunt din pigmenţi naturali:
pământuri colorate, alb de var şi negru de cărbune, tehnica picturii este
fresca. Este vorba de tehnici comune, utilizate peste tot în lumea romană
provincială. Pictura murală din amfiteatrul de la Porolissum nu face excepţie.
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Mots-cles: l'epoque romaine, crepi peint, decoration d'intereur,
amphitheatre romaine, Porolissum.
Cuvinte-cheie: epoca romană, tencuială pictată, decoraţiuni
interioare, amfiteatru roman, Porolissum.

Subiectul prezentei lucrări îl constituie analizarea sub aspect tehnic a unor
fragmente arheologice de tencuială pictată descoperite pe şantierul de la
Porolissum (sat Moigrad, corn. Mirşid, jud. Sălaj). Este o parte dintr-un studiu
mai amplu privind materialele şi tehnicile folosite pentru decoraţiunile interioare
în Dacia Romană 1•
Identificat în 1959 de regretaţii cercetători M. Macrea şi M. Rusu2 ,
amfiteatrul, situat „pe a doua terasă situată la SV de castrul mare de pe dealul
Pomet la cca 100 m de turnul de colţ vestic al castrului" 3, a fost studiat sistematic
începând cu 1981 de un colectiv condus de d-l Istvan Bajusz4 • Aceste cercetări au
pus în evidenţă un număr mare de fragmente de tencuială pictată. Ele provin din
zidul exterior al arenei şi demonstrează o ornamentare a acestuia, dar şi unele
reparaţii de tencuială. 5 Amfiteatrul din piatră a fost construit în anul 157 e.n. şi a
suferit o serie reparaţii de-a lungul timpului, funcţionarea lui încetând odată cu
retragerea stăpânirii romane din Dacia.
Tipuri de tencuială identificate sunt:
I. Tencuială de pe zidul arenei (P05)* fără urme de culoare (desprinsă de pe
fragmentul de zid din piatră); este o tencuială omogenă albă gălbuie, fără material
organic, o tencuială pe bază de var, nisip foarte fin şi praf de cărămidă fină în
raport de 3:1:2 (fig. 1).
II.a. Fragmente de tencuială cu strat de culoare, formată din 2 straturi de
preparaţie:

- arricio aşezat direct pe zid;
- intonaco pe care a fost aplicată culoarea în tehnica frescă.
Ele

diferă

prin calitate, tipologie

(mată

sau

lucioasă),

dar

şi

prin urmele de

reparaţii.

• Codul probei.
1
C. Luca, D. Boroş, Decoraţia arhitecturală în stuc de la Potaissa, în M. Bărbulescu (ed),
Civilizaţia romană în Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 162-171. D. Boroş, Studiul tehnic al unor
fragmente arheologice de tencuială pictată, în ActaMP, XXV, 2003, p. 719-723.
' I. Bajusz, Inscripţia CIL, III, 836 şi realitatea arheologică, în M. Bărbulescu, op. cit., p. 92.
'Ibidem, p. 93.
4
Îi mulţumesc pe această cale d-lui dr. Istvan Bajusz pentru probele şi informaţiile puse la
dispoziţie.
5
I. Bajusz, op. cit., p. 96; Idem, Amfiteatrul de la Porolissum şi aspectele sale cultice, în Acta MP,
XXV, 2003, p. 166; Idem, Propunere de reconstituire a amfiteatrului de piatră de la Porolissum, în
Napoca. 1880 de ani de la începutul vieţii urbane, Cluj-Napoca, 1999, p. 13.
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II a. Fragment de tencuială roşie lucioasă (fig. 2) care imită marmura, de
dimensiuni 11 x 9 cm şi grosime 3,6 cm (P98, loja, C26)*. Pigmentul folosit este o
argilă roşie, aplicată pe o preparaţie de var carbonatat de bună calitate, extrem de
subţire, dar distinct ca structură; grosimea lui variază între 0,01 şi 0,025 mm.
Pigmentul roşu este bine fixat de stratul de carbonat de calciu, dar sunt
zone care intră în contact cu fragmente de micaşist sericitic din masa pastei
(mortarului de tencuială), unde vizibil aderenţa este foarte redusă şi pigmentul are
tendinţa de a se leviga.
Tencuiala este un mortar pe bază de var, nisip şi praf cu bucăţi de cărămidă
în raport de 1 : 1 : 1, iar ca material organic sunt paie tocate mărunt atât intonaco
cât şi arricio, diferă doar granulaţia.
Matricea de pastă de var a fost transformată în carbonat de calciu de
culoare bej albă, în care se disting cuiburi de minerale fibroase de culoare albă
dispuse radiar, foarte posibil tobermorit (Ca4[Si0201s H2]Ca x 4H20), rezultat al
reacţiei dintre colozii de hidroxid de calciu şi cei de dioxid de siliciu, sau în mase
pulverulente. Matricea de carbonaţi cuprinde:
- cărămidă roşcată-roşie cca 15-20% cu o granulaţie predominantă de 0,10,4 mm;
- cărămidă roşie-roşcată de granulaţie între 1,2-10 mm în care predomină
pori sub 0,03 mm; dar sunt prezenţi peste 20 % pori alungiţi cu dimensiuni de 0,4
x O,lOmm.
În cărămidă se găseşte:
- cuarţ cca 30 %, cu granulaţie predominantă 0,1-0,3 mm;
- cuarţ cca 6-10 %, cu granulaţie 0,5-0,9 mm, neuniform repartizat în
masa de metacaolinit a cărămizii pigmentată de hematit în roşu. Predomină
cuarţul alb cenuşiu cu aspect tulbure (foarte probabil din roci metamorfice), rar
cuarţ transparent limpede. Granule mari de cca 0,9 mm, intens rulate;
- muscovit relicte cca 1-2%, de dimensiuni extrem de reduse (sub 0,015
mm);
- cuarţit (metamorfic) cca 6-8%, predomină fracţia 0,1-0,5 mm;
- cărămidă cafeniu-roşcată cca 30%, cu numeroase microcristale de mice,
cuarţ alb lăptos şi cenuşiu de provenienţă metamorfică cu diametrul predominant
0,4-0,6 mm, extremele fiind situate între minim 0,02 mm şi maxim 0,8 mm;
- cărămidă arsă insuficient de culoare bej maro deschis, fisurată, cu relicte
bine conservate de şist micaceu-sericitic dezagregat, cu granule de cuarţ ca
degresant ce posedă diametre apropiate, de formă izometrică şi cu diametrul
predominant 0,009-0,012 mm;
- fragmente tabulare de micaşist;
- granule izolate de grafit şi posibil acelaşi component, este fin diseminat
în formă pulverulentă în masa pastei de var;
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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- fragmente de şisturi muscovit sericitice, care sunt în stadiu avansat de
dezagregare şi formează plaje extinse de microcristale de sericit-muscovit.
II b. Fragmente de tencuială de bună calitate, (fig. 3) semi-luciosă, care
imită marmura negru cu roşu (P82, S3; P83, C4; P94, groapa centrală)*. Pigmenţii
folosiţi sunt pământ (argile în limbaj petrografic) roşu şi negru de cărbune.
Tencuiala suport este albă, în 2 straturi: intonaco format din var carbonatat
şi praf de cărămidă în raport 1:1 şi arricio format din var carbonatat, nisip fin
(0 maxim 3 mm) şi argilă foarte fină cu cărămidă pisată (0 maxim 3 mm) în raport
de 1:2:0,5.
II c. Fragmente de tencuială de bună calitate, cu decor geometric pe fond
verde şi roşu (P82, Cl; P83, C4; P87, Cl l-Cl0-12; P89, C35-C41; P88, C41)*.
Pigmenţii folosiţi sunt roşu - argilă roşie, verde - argilă verde, negru - negru de
cărbune. Stratul cu pigment verde are paiete brune de biotit alterat ce pătează, cca
4% din suprafaţa acoperită cu pigment. Intensitatea culorii verzi nu este uniformă,
atât din cauza porţiunilor cu grosimi diferite ale pigmentului, cât şi datorită
neuniformităţii nuanţei de verde ale granulelor ce compun stratul aplicat (de la
galben verzui până la verde intens, aproape nuanţa malachitului). Stratul cu
pigment roşu pal are suprafeţe unde pigmentul e aproape înlăturat, alternând cu
sectoare cu acumulări masive de pigment roşu extrem de uniform ca nuanţă, spre
deosebire de cel verde.
Tencuiala este pe bază de var. Stratul de intonaco, de culoare roşie, cu
grosimea variabilă 7-10 mm este format din var carbonatat, nisip cu 0 maxim 1
mm, praf şi bucăţi de cărămidă pisată în raport de 1:1: 1, iar ca material organic are
paie şi câlţi fin tocate. Stratul de arricio, de culoare albă, este format din var
carbonatat, nisip cu 0 maxim 2 mm, argilă fină în raport de 3:4:3, iar ca material
organic prezintă paie tocate. Masa de bază este de culoare albă cu multe cuiburi
(cca 15%) cu mineral pulverulent, (posibil tobermorit). Nisipul este cuarţos,
cuarţul metamorfic şi cel magmatic (total cca 35-40 %) se prezintă în granule
relativ uniforme ca şi granulaţie, diametrul maxim 2 mm, diametrul minim
(detectat la grosisment de 100 x) este de 0,08 mm, fracţia predominantă fiind
cuprinsă între 0,1-0,5 mm). Cuarţitul metamorfic are deseori culoare cenuşie sau
brun roşcată, reprezentând cca 15% din totalul cuarţului. Se remarcă faptul că
majoritatea granulelor de cuarţ sunt puţin rulate, au un aspect angular, indiciu că
sursa nu este prea departe de locul edificiului. Muscovitul este prezent în cantităţi
neobişnuit de mari pentru o masă de var, cca 4-5 % cu cristale de 0,3 mm talie
maximă. Amprentele de fibre vegetale sunt rar semnalate în masa tencuielii.
II d. Fragmente de tencuială de bună calitate din templul zeiţei Nemesis
(Cl5, Cl3, Cll şi loja centrală)*, prezintă modele geometrice cu linii drepte alb,
ocru, roşu, verde.
Pigmenţii sunt argile colorate ocru, roşu, verde, iar albul este alb de var.
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Tencuiala suport este albă, pe bază de var, cu intonaco de grosime 5-7 mm
din var carbonatat, nisip cu 0 maxim 5 mm, argilă fină cu 0 maxim 1 mm, în
raport de 1,5:1:1, iar ca material organic are paie şi câlţi fin tocate, iar arricio se
păstrează doar la unele fragmente, având grosimea nedeterminabilă, fiind format
din var carbonatat, nisip (0 maxim 7 mm), argilă albă, în raport de 5:4:1, iar ca
material organic are paie tocate.
II e. Fragmente de tencuială de bună calitate cu culori mate (P82, S3 şi P84,
CB)*, linii roşu cu negru şi roşu cu alb (fig. 4). Pigmenţii sunt alb de var, negru de
cărbune şi pământ roşu.

Tencuiala suport este albă, pe bază de var cu intonaco de grosimea 2 mm,
din var carbonatat, nisip foarte fin (0 maxim 1 mm), argilă albă şi praf de
cărămidă foarte fine, în raport de 5:4:1 cu paie fin tocate, iar arricio de grosime
nedeterminabilă este format din var carbonatat, nisip cu 0 maxim 3 mm, argilă şi
praf de cărămidă (0 maxim 1 mm) în raport de 1:2:0,5, cu paie şi câlţi tocate fin.
II f. Fragmente de tencuială care prezintă intervenţii ulterioare la culoare şi
preparaţie (C4, ClO, Cll, Cl4, C41 şi groapa centrală)*; sunt fragmente la care pe
proba II c s-au aplicat neglijent (printr-o tehnică precară) straturi de culoare albă
sau/şi ocru (fig. 5). Pigmenţii fiind alb de var şi argilă galbenă, au fost aplicaţi
neuniform, chiar se văd fire de păr din pensulă. Avem şi 2 fragmente din groapa
centrală, unde se observă o intervenţie peste un fragment din categoria II c de
preparaţie albă, foarte dură, din var, nisip şi argilă albă foarte fine în raport 5:2:3,
în amestec cu paie şi câlţi mărunt tocate. Peste această preparaţie s-a aplicat o
ornamentaţie cu linii negre pe fond ocru (pigmenţii fiind negru de cărbune şi
argilă galbenă).

II g. Fragmente de tencuială de proastă calitate (P94, groapa centrală)*.
mortarului de tencuială nu a fost bine omogenizată, unele fragmente de
paie au ajuns la suprafaţa colorată; sunt urme de intervenţie la stratul de culoare,
de exemplu ocru-roşu, aplicat în strat neuniform peste un alt strat ocru-roşu.
Culorile folosite sunt argile colorate şi alb de var, aplicate direct pe tencuială.
Tencuiala suport este pe bază de var cu intonaco de culoare roşie, de
grosime 3 mm, din var carbonatat, nisip (cu 0 maxim 3 mm) şi praf de cărămidă
(cu 0 maxim 2-3 mm), în raport 2:1:1, alături de paie tocate grosier şi arricio de
culoare albă, de grosime nedeterminabilă, uşor friabil, din var carbonatat, nisip (0
maxim 5 mm) şi praf fin de cărămidă în raport 1:2:0,l alături de multe paie tocate
grosier (au rămas bucăţi de 5-7 cm).
III. Fragment de tencuială cu strat de culoare brună şi roşie, cu un singur
strat de preparaţie (P82, S3)*. Tencuiala suport este neomogenă ca şi compoziţie şi
grosime. Este o tencuială pe bază de var, care alături de var carbonatat, nisip
grosier şi praf de argilă albă în raport de 1: 1: 1 conţine paie tocate grosier. Stratul
Preparaţia
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de culoare a fost aplicat neglijent peste un strat fin, dar neomogen de var
carbonatat. Pigmenţii sunt argile colorate.

Concluzii
Ornamentarea amfiteatrului construit din piatră s-a făcut cu tencuieli
pictate în tehnica frescă, liantul fiind varul stins (hidroxidul de calciu). Culoarea
se aplică pe tencuiala proaspătă, varul stins din tencuială cu ajutorul dioxidului de
carbon absorbit din aer formează la suprafaţă, printr-o reacţie de carbonatare, un
strat subţire de carbonat de calciu; în acelaşi timp are loc evaporarea apei din
tencuiala proaspătă. Această carbonatare duce la formarea unei pojghiţe sticloase,
care leagă pigmenţii de suport şi la formarea aşa zisei „picturi de piatră" 6 • Deci
pigmenţii nu pătrund în adâncime ci rămân la suprafaţă fixaţi de stratul de
carbonat de calciu, lucru prezentat în detaliu la analiza mineralogică a probei II a.
Fenomenul de carbonatare continuă în timp în toată tencuiala, aceasta
transformându-se încet într-o masă calcaroasă. Fragmentele de tencuială lucioasă
care imită marmura (vezi II a) au fost numite de Vitruviu expolitiones 7 şi au ca
pigment argile (roşie în cazul nostru) colorate, ce permit lustruirea suprafeţei
frescei prin abraziune, frecând-o cu praf de marmură8 • Chiar dacă unii specialişti
consideră că acest tip de pictură murală a fost executat în tehnica encaustică (cu
ceară) 9 , acest lucru este infirmat de analizele de laborator; mai mult, chiar
Vitruviu nu menţionează explicit folosirea cerii la protejarea picturii murale, iar
Pliniu chiar o exclude cu desăvârşire •
Pigmenţii identificaţi au fost albul de var, argilele colorate (ocru, roşu,
verde) şi negrul de cărbune, pigmenţi regăsiţi în literatura de specialitate pentru
antichitatea romană •
Tencuiala suport este alcătuită, în majoritatea cazurilor, din 2 straturi
arricio şi intonaco şi aceasta este o tencuială de var. Raportul var la nisip (inclusiv
pietriş) şi cărămidă pisată (de fapt o ceramică arsă) este în general 1:1:1, iar ca
material organic sunt paie sau câlţi (vezi II c) tocate mărunt, atât în intonaco cât şi
în arricio; diferă doar granulaţia materialelor de umplutură. Am avut şi cazuri
unde s-a adăugat praf de argilă albă (vezi II d, II f, III), identificată ca bentonită, în
locul prafului şi spărturilor de ceramică arsă. Adaosul de argilă albă de tipul
10

11

"C. Săndulescu-Verna, Materiale şi tehnica picturii, Ed. Marineasa, Timişoara, 2000, p. 350-386;
G. Piva, Manuale prattico di tecnica pittorica, Ed. Ulrico Hoepli, Milano, 1959, p. 32-40.
7
Vitruviu, Despre arhitectură, Ed. Academiei, Bucureşti, 1964, cartea VII, capitolele 4 şi 5.
8
Paolo şi Laura Mora, Paul Philippot, Conservarea picturii murale, Ed. Meridiane, Bucureşti,
1986, p. 112.
9
G. Piva, op. cit. p. 177-182.
10
Paolo şi Laura Mora, Paul Philippot, op .cit„ p. 113.
11
Idem, p. 86-87; Vitruviu, op. cit„ p. 318-325; Plinius, Naturalis Historia, volumul IV - Remedii
vegetale, Ed. Polirom, Iaşi, 2003, p. 118-119.
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bentonitei la mortarul de var îi îmbunătăţeşte calităţile • Această rocă a fost
adăugată intenţionat sau poate se afla în stare naturală împreună cu nisipul,
cunoscut fiind că în zona Văii Agrijului există resurse bogate în nisipuri
caolinoase 13 •
Pentru a mări rezistenţa la umezeală se recomandă folosirea cioburilor de
ceramică arsă în raport de o treime la masa mortarului 14 • Ceramica arsă nu
diminuează rezistenţa mecanică a mortarului, dacă se respectă proporţiile între
materialul de umplutură şi liant precum şi o granulometrie special aleasă pentru
acesta. O condiţie esenţială este ca temperatura de ardere a ceramicii să-i confere
acesteia o coeziune mecanică ridicată.
Se poate spune că meşterii romani care au executat decorarea amfiteatrului
de la Porolissum au cunoscut bine tehnicile curente în lumea civilizată de atunci,
pe care le-au aplicat cu măiestrie, folosind materiile prime aflate la îndemână. Aşa
că - şi la acest nivel - se confirmă încă o dată perfecta racordare a societăţii dacoromane la nivelul tehnic şi artistic al Imperiului. Este de notat grija celor care au
comandat şi condus construcţia 15 pentru a-i da acesteia un aspect cât mai îngrijit
şi o anumită frumuseţe artistică.
Sperăm că descoperiri viitoare vor îmbogăţi cunoştinţele noastre despre
decoraţia prin pictură murală de la Porolissum, care trebuie să fi fost foarte
răspândită (ca în toată provincia de altfel). Metode mai perfecţionate de săpătură
şi recuperare a unor asemenea de fragmente ar putea să ne ofere porţiuni păstrate
mai ample, care să permită aprecieri asupra decorului.
12

12

The Scottish lime centre, Preparation and use of lime mortars, Ed. Historic Scotland,
Edinburgh, 2003, p. 44.
13
E. Stoicovici, Aportul analizelor mineralogice în interpretarea descoperirilor arheologice, în
ActaMP, V, 1981, p. 632.
11
' Plinius, op. cit, p. 20; Vitruviu, op. cit„ p. 314.
15
Amfiteatrul de la Porolissum este unul militar, ridicat pentru nevoile garnizoanei
(amphitheatrum castrense), înainte de înfiinţarea municipiului.
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Fig. 1, la. Tencuială

fără

BOROŞ,

VOICU DUCA

strat de culoare de la baza zidului arenei (POS).

Fig. 2, 2a.

Tencuială pictată

(P98, C26).

Fig. 3, 3a. Tencuială pictată (P83, C4).
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Fig. 4, 4a. Tencuială pictată (P84, C8).

Fig. 5, Sa.

Tencuială pictată

(P87, ClO).
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MĂSURĂTORI ARHEOMAGNETICE

LA POROLISSUM
TAMAS LIPOVICS. LASZLO LENKEY. MIHALY PETHE.
MATYAS HEREIN. JUDIT FERENCZ, ISTVAN BAJUSZ

GEOPHYSICAL PROSPECTING IN POROLISSUM
Abstract: The talk presents the results of a magnetic survey carried out
with archeological purposes by the Geophysical Department of the Eătvăs
University (and Historical Museum of Zalău, Babeş-Bolyai University of
Cluj-Napoca) near the small, Transylvanian village of Mojgrad.
To help the archeological investigations magnetic surveys were carried
out by GSM-19 type Overhauser gradiometers with vertical gradient method
in a meter times meter grid. In the surroundings of the town three places were
surveyed an area of l,5-2 hectares:
- 1. In the south-western forefront of the fortress, in front of the Porta
Decumana (200 x 60 m - fig. 1/1, 4, 7);
- 2. In the northern area of the fortification, along the road that leads
to the town (70 x 20 m - fig. 1/2, 5, 8);
- 3. Inside the fortress, a/so in the south-western area (100 x 60 m fig. 1/3, 6, 9).
In all the three of locations the walls of the buried buildings were
mapped. The buried walls show significant positive anomalies on the
magnetic anomaly maps which is due to the fact that they were constucted of
dacite stones. The volcanic rocks come from the quarry of the neighbouring
Magura mountain, and bears a very strong magnetization.
Rezumat: In luna august 2005 o grupă formată din cadre didactice şi
studenţi de la Catedra de Geofizică a Universităţii „Eătvăs Lorand" din
Budapesta, în colaborare cu Muzeul de Istorie şi Artă Zalău şi Catedra de
Istorie Antică şi Arheologie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai" din ClujNapoca, au efectuat măsurători magnetice cu scop arheologic pe teritoriul
complexului arheologic roman Porolissum (Moigrad, jud. Sălaj). Aceste
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măsurători au fost efectuate cu magnetometre Overhauser, tip GSM-19, prin
aranjarea verticală a gradientelor, pe un sistem de coordonate de 1 x 1 m.
Pe teritoriul Porolissumului măsurătorile magnetice cu maximă
defalcare au fost executate în trei sectoare pe cca. 1,5-2 ha. (fig. I):
- 1. imediat la sud-vest de porta decumana, pe un spaţiu de 200 x 60 m
(fig. I/ 1, 4, 7);
- 2. în interiorul castrului, la sud-vest de clădirea comandamentului,
pe partea dreaptă a drumului ce duce spre porta decumana, pe o suprafaţă de
70 x 20 m {fig. 1/2, 5, 8);
- 3. la nord de castru, pe lângă drumul principal dezvelit, la nord-est
de acesta, pe un spaţiu de 100 x 60 m (fig. 1/3, 5, 9).
ln toate cele trei zone cercetate se pot bine identifica urmele
obiectivelor, a zidurilor îngropate. Acestea apar ca importante anomalii
pozitive în imaginea anomaliilor magnetice. Acest fenomen se datorează
faptului, că materialul de construcţie este de factură vulcanică (dacit care
provine din cariera de la Măgura Moigradului), iar solul este sedimentar.
Keywords: Porolissum (Moigrad, Sălaj County), Roman-age, archeomagnetic prospecting.
Cuvinte-cheie: Porolissum (Moigrad, jud. Sălaj), epoca romană,
măsurători arheomagnetice.

În luna august 2005 un grup format din cadre didactice 1 şi studenţi2 de la
Catedra de Geofizică a Universităţii „Eătvăs Lorand" din Budapesta, în colaborare
cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău şi Catedra de Istorie Antică şi
Arheologie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca,3 au efectuat
măsurători magnetice cu scop arheologic pe teritoriul complexului arheologic
roman Porolissum (Moigrad, jud. Sălaj).
Pentru interese arheologice se pot folosi multe metode de măsurători
geofizice: electrice, magnetice sau geomagnetice. În fiecare caz pe suprafaţa
Pământului se stabilesc anumite parametrii fizice date, pe baza cărora, având în
vedere dispersarea valorilor măsurate la suprafaţă, se pot face deducţii privind
localizarea şi caracteristicile obiectivului (obiectivelor) măsurat(e). În cazul nostru
măsurătorile au fost efectuate cu magnetometre Overhauser, tip GSM-19, prin
aranjarea verticală a gradientelor, pe un sistem de coordonate de 1 x 1 m. Prin
această metodă s-a stabilit câmpul magnetic, mai precis mărimea vectorului de
inducţie. Mărimea acestuia este în strânsă legătură cu magnetismul obiectivelor
din zona măsurată, precum şi cu intensitatea şi direcţia magnetismului zonei
geografice.
1

Tamas Lipovics, Lâszl6 Lenkey.
Mihâly Pethe, Mâtyâs Herein, Judit Ferencz.
3
Ambele instituţii au fost reprezentate prin Istvân Bajusz.
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în 2005 cu magnetometre Overhauser, tip GSM-19 s-au cercetat
următoarele

zone (fig. 1.):
- 1. La sud-vest de castrul de pe dealul Pomet: în faţa porţii decumana
(sector J); 4
- 2. În interiorul castrului: în partea de nord-vest a retenturii (sector A);
- 3. La nord de castru, pe latura nord-estică a drumului principal (sector N).

POROLISSUM

3

/

1

AMFITEATRU

)

Fig. 1. Zonele cercetate la Porolissum prin măsurători arheomagnetice. 1. Spaţiul din faţa
decumana; 2. Fâşia din interiorul castrului, la sud-vest de Principia; 3. Zona la nord
de castru, pe latura nord-estică a drumului roman principal.

porţii

Din punct de vedere al măsurătorilor cele mai importante date sunt cele
purtate de diferenţele dintre parametrii magnetici ale obiectivelor arheologice
măsurate şi ale anturajului. De exemplu: când un zid acoperit de pământ poartă o
magnetizare puternică, iar magnetismul zonei este mic, atunci zidul apare ca o
puternică anomalie magnetică. Acest fenomen este adevărat şi invers: un obiectiv
mai puţin purtător de magnetism, aşezat într-un mediu magnetic puternic, apare
'Pentru împărţirea pe sectoare a zonei vezi: N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic dacoroman la marginea de nord a Imperiului Roman = ActaMP, 13, 1989, p. 357, fig. 7.
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de asemenea ca o anomalie, dar negativă. Prin măsurători sistematice putem primi
o imagine a anomaliilor, iar prin analiza relaţiei dintre anomaliile de aceeaşi
amplitudine putem contura imaginea clădirilor, a zonei construite sau deranjate.
Pentru toate cele trei zone s-a reuşit demonstrarea existenţei unor
construcţii. Dintre măsurători se evidenţiază o clădire situată la nord de castru,
compartimentată în două, unde, în al doilea compartiment, se distinge un element
circular (fig. 9.). Anomalia aparţine probabil de un templu, elementul circular
putând fi bază de altar. Pe imaginea magnetică zidurile se prezintă ca o puternică
anomalie pozitivă, care se datorează faptului că acestea au fost construite din
dacit, iar solul este format din depuneri. Piatra de construcţie este de origine
vulcanică, provine din cariera de la Măgura Moigradului şi poartă o puternică
magnetizare, care, faţă de comportamentul magnetic aproape neglijabil al solului,
dă un contrast puternic. Acest fenomen, caracteristic pentru toată suprafaţa
aşezării, a ajutat mult la obţinerea unor rezultate bune prin aplicarea metodei de
cercetare prin măsurare geomagnetică.
Instrumentul de măsurat
La măsurătorile de la Porolissum am folosit magnetometre Overhauser, tip
GSM-19. Magnetometrele Overhauser fac parte din familia magnetometrelor
cuantice, funcţionarea lor se bazează pe efectul Overhauser. Fiecare instrument
este compus dintr-o sondă şi o unitate electronică. Sonda conţine un lichid cu o
componenţă specială, în care se află un număr mare de protoni şi neutroni liberi.
Lichidul se află într-o bobină electrică. Datorită acesteia lichidul este expus unui
câmp electromagnetic cu radiofrecvenţe, iar electronii liberi din lichid intră în
inducţie, preluând energie. Energia provine de la protoni, a căror situaţie spin se
modifică. Fiecare proton începe o mişcare procesională, ca un titirez, pe o direcţie
stabilită de spaţiul magnetic exterior, astfel lichidul se polarizează. Datorită
procesării protonilor, în lichid se creează un câmp magnetic pulsant, cu frecvenţă
dată. Prin decuplarea inducţiei de radiofrecvenţe, procesarea protonilor se
încetineşte, dar în acest timp pulsarea lor creează semnal electric, ce poate fi bine
măsurat în bobina din jurul lichidului. Unitatea electronică măsoară acest semnal,
mai precis frecvenţa acestuia. Intre frecvenţa procesională a protonilor şi mărimea
câmpului magnetic exterior există o relaţie lineară, astfel că prin măsurarea
frecvenţei, cunoscând factorul proporţional, spaţiul exterior poate fi uşor
determinat. Măsurătoarea este efectuată extrem de rapid şi cu mare exactitate.
Exactitatea absolută a instrumentelor folosite de noi este în jur de 0,1 nT, care,
având în vedere că vectorul de inducţie magnetică la polurile magnetice ale
Pământului este de cca. 60 OOO nT, înseamnă stabilirea exactă a unei părţi de un
miliard a câmpului magnetic. Instrumentul, pentru executarea unei singure
măsurători, are nevoie de 0,2-0,5 secunde, deci poate culege foarte multe date
într-un timp relativ scurt.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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de testare

În cazul măsurătorilor magnetice este foarte importantă alegerea sistemului
de organizare şi de defalcare ale acestora, care se realizează, în general, prin testări.
În cadrul testărilor - după posibilităţi - măsurătorile magnetice se fac pe un teren
deja cunoscut. Pentru teritoriul testat, folosind mai multe posibilităţi de
organizare şi de defalcare a măsurătorilor, se poate alege metoda cea mai optimă,
care corespunde situaţiei magnetice şi geologice a zonei cercetate.
Măsurătorile cu magnetometre se fac prin două sisteme:
- a. cu ajutorul unei singure sonde;
- b. prin folosirea a mai multor sonde.
a. În cazul unei singure sonde, mărimea câmpului magnetic, din cauza
schimbării acestuia în timp, trebuie corectată. Câmpul magnetic al Pământului, ca
urmare a fenomenelor din ionosferă, are variaţii zilnice. Dacă aceste variaţii n-am
lua-o în seamă, atunci ele s-ar suprapune peste valorile măsurate de noi în cursul
zilei. Această corecţie este numită corecţie bazică. Esenţa ei constă în instalarea în
apropierea zonei măsurate, într-un loc „nepoluat" magnetic, al unui alt magnetometru, independent de primul, şi care, în timpul măsurătorilor, înregistrează variaţia diurnă a câmpului magnetic. După terminarea măsurătorilor, scădem datele
instrumentului de bază din datele înregistrate în acelaşi timp de instrumentul de
măsurat, obţinând astfel un sistem de date, care nu mai conţine schimbările în timp
a câmpului magnetic. Astfel valorile
primite vor reprezenta numai informaţiile caracteristice zonei măsurate.
b. În cazul măsurătorilor efectuate prin folosirea concomitentă a
mai multor sonde, se iau în considerare diferenţele dintre datele măsurate
de acestea, astfel corecţia de bază se
poate realiza prin intermediul unui
singur instrument. Magnetometrele
care pot stabili diferenţa dintre datele
provenite de la mai multe sonde, se
numesc gradiometre. Stabilirea diferenţei, adică a gradientului, se poate
face prin mai multe dispuneri în spatiu, ca de ex. în cazul a două sonde: Fig. 2. Schema principiului de măsurare al
~ondele pot fi aşezate una lângă alta,
gradientului vertical.
sau una sub cealaltă. În primul caz se stabileşte gradientul orizontal, în celălalt caz
gradientul vertical (fig. 2.).
Pentru măsurători este importantă şi reglarea distanţei dintre sonde, precum şi distanţa acestora de suprafaţa terenului. Sondele aşezate mai sus înregiswww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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trează în special valorile caracteristice pentru efectele magnetice mai mari, aflate
mai adânc, iar cele fixate mai jos efectele mai mici, caracteristici obiectivelor aflate
mai aproape de suprafaţă. În principiu scopul este o defalcare cât mai mare, adică
identificarea unor obiective de mică extindere. Aceasta însă este influenţată de
adâncimea obiectivelor măsurate, de magnetismul deşeurilor aflate în apropiere
de suprafaţă. De aceea este nevoie de o reglare intermediară, optimă pentru locul
cercetat, a distanţelor dintre sonde şi a distanţei acestora de la suprafaţă.
În cazul nostru, pentru a putea alege metoda optimă a măsurătorilor, am
efectuat măsurări de testare în faţa porţii decumana. Zona testată a fost o
suprafaţă de 30 x 32 m, unde în 2003, cu ocazia secetei, a fost identificată,
măsurată şi schiţată urma unei clădiri romane (fig. 3.D.) (aproximativ zona de
mijloc a punctului 1 din fig. 1.).
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Fig. 3. Rezultatele testărilor. A): măsurarea intensităţii totale a câmpului magnetic;
B): gradientul vertical măsurat cu sonde fixate de rucsac; C): gradientul vertical măsurat în
apropierea suprafeţei terenului; D): planul clădirii schiţate în 2003.
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În cadrul investigaţiilor am testat, pe lângă măsurarea puterii câmpului
magnetic, două tipuri de aranjare a gradientelor verticale, pe sistem plasă de lxl
m. Prima măsurare a fost executată cu sonde aplicate pe rucsac. Distanţa dintre
sonde a fost de 56 cm, sonda de jos fiind la 170 cm de nivelul de călcare actual (fig.
3.B.). Avantajul acestei măsurători este, că poate s-o efectueze o singură persoană,
iar dezavantajul se datorează faptului că sondele trebuie fixate relativ la un nivel
înalt faţă de nivelul de călcare. A doua măsurare a fost realizată de două persoane.
Una din persoane a manipulat baza electronică, cealaltă persoană a lucrat cu
sondele fixate pe o bară. Distanţa dintre sonde a fost aceeaşi, 56 cm, dar distanţa
sondei inferioare faţă de nivelul de călcare a fost doar de 75 cm (fig. 3.C). În acest
caz, potrivit datelor unui magnetometru special instalat, măsurătorile sondei
inferioare au fost reduse bazic, ceea ce ne-a oferit a treia imagine totală de
anomalie (fig. 3.A). Valorile anomaliilor sunt prezentate în figurile 3.A., B., C. În
fig. 3.D. este prezentată schiţa clădirii identificate cu ocazia secetei din anul 2003.
Din ilustraţiile prezentate se poate constata, că fig. 3.C. este cea mai elocventă. Ea
prezintă rezultatele obţinute prin măsurare executată cu sonde dispuse la înălţime
joasă. Tocmai de aceea pentru măsurătorile următoare a fost aleasă această soluţie.
Comparând rezultatele măsurătorilor cu schiţa clădirii, putem constata că urmele
zidurilor apar ca anomalii pozitive.
Pe lângă alegerea modului de măsurare, am studiat şi modul de defalcare al
măsurătorilor. În practica măsurătorilor geofizice este unanim acceptat sistemul
de plasă de 1 x 1 m, sistem folosit şi de noi.
Rezultate
Pe teritoriul Porolissumului măsurătorile magnetice cu maximă defalcare au
fost executate în trei sectoare (fig. 1.):
- Imediat la sud-vest de porta decumana (sector J), pe un spaţiu de 200 x 60 m;
- În interiorul castrului (sector A), la sud-vest de clădirea comandamentului, pe partea dreaptă a drumului ce duce spre porta decumana, pe o suprafaţă
de 70 x 20 m;
- La nord de castru, pe lângă drumul principal dezvelit (sector N), la nordest de acesta, pe un spaţiu de 100 x 60 m.
Pentru toate teritoriile s-a folosit gradientul organizat pe verticală, pe un
sistem de plasă 1 x 1 m. Datorită obstacolelor de teren (tufe etc.), care trebuiau
ocolite, suprafaţa măsurată nu prezintă întotdeauna un plan rectangular regulat.
Excepţie face doar măsurătoarea din interiorul castrului.
În toate cazurile, măsurătorile au fost executate pe un sistem local de
coordonate rectangulare, apoi rezultatele au fost prelucrate prin mai multe filtre.
Prin aplicarea filtrelor, cu ajutorul programului de prelucrare a imaginilor
ERMapper, folosind diferite metode matematice, am încercat ca din „zgomotul"
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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fondului magnetic să separăm diferitele semnale, considerate importante pentru
noi. În toate cele trei cazuri am aplicat mai multe filtre: primul filtru derivat, al
doilea filtru derivat, precum filtrul convulţional de protuberanţe. Pe.figurile 4, 5 şi
6 sunt prezentate datele iniţiale şi cele filtrate.

Fig. 4. Imaginea anomaliilor măsurate în faţa porţii decumana: A.: Imaginea iniţială;
B.: Imaginea după primul filtru derivat; C.: Imaginea după al doilea filtru derivat;
D.: Imaginea după folosirea filtrului de protuberanţă.

A)

B)

C)

D)

Fig. 5. Imaginea anomaliilor din interiorul castrului. A.: Imaginea iniţială;
B.: Imaginea după primul filtru derivat; C.: Imaginea după al doilea filtru derivat;
D.: Imaginea după folosirea filtrului de protuberanţă.
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Fig. 6. Imaginea anomaliilor de lângă drumul principal, la nord de castru. A.: Imaginea
B.: Imaginea după primul filtru derivat; C.: Imaginea după al doilea filtru derivat;
D.: Imaginea după folosirea filtrului de protuberanţă.

iniţială;

Se poate observa că dintre imaginile filtrate cele obţinute după folosirea
filtrului de protuberanţă aduc cele mai multe informaţii, fiindcă obiectivele
căutate, zidurile acoperite de pământ, preiau o formă alungită. Aceste forme
alungite sunt întărite de filtru, iar celelalte forme, „zgomotele", anomaliile mici,
punctiforme, sunt oprimate. Imaginile anomaliilor rezultate după filtrare sunt
prezentate de figurile 7, 8, 9. În toate cele trei zone cercetate se pot bine identifica
urmele obiectivelor, a zidurilor îngropate. În unele cazuri se văd bine contururile
construcţiilor, chiar şi compartimentarea interioară.
În faţa porţii decumana sunt accentuate acele anomalii lung extinse, care
probabil sunt provocate de vechile secţiuni arheologice, respectiv urma actualului
drum de care, perpendiculară pe acestea.
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sud-vestică a castrului, pe partea dreaptă a viei decumana, unde

în partea

pana acuma nu s-au făcut sondaje arheologice, pe imaginea ce reprezintă
anomaliile magnetice pe o fâşie îngustă, se pot observa contururile unor clădiri, ce
sunt aşezate perpendicular pe linia drumului.
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Fig. 8. Imaginea zonei din retentura castrului,

după

folosirea filtrului de

protuberanţă.

Pentru zona situată la nord-est de castru, lângă drumul principal, putem
constata, că peste tot se pot identifica urme de clădiri. Intensitatea anomaliilor
este schimbătoare. Cauza se poate datora faptului, că în multe locuri zidurile au
fost scoase de locuitorii zonei, refolosind piatra ca material de construcţie. Dintre
imaginile anomaliilor se accentuează o zonă construită de cca. 20 x 25 m, aşezată
imediat lângă drum. După imaginea conturată, s-ar putea să fie un templu: este o
clădire împărţită în două, iar în spaţiul interior o anomalie puternică sugerează
locul unui altar.
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Fig. 9. Imaginea zonei la nord de castru, lângă drumul principal,
filtrului de protuberanţă.
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Concluzii
Se poate constata că la Porolissum, prin măsurători magnetice de mare
defalcare, se pot identifica bine obiectivele arheologice. Acesta se datorează în
primul rând faptului, că este o mare diferentă magnetică între materialul de
constructie (care este în special dacit) şi solul pe care s-a construit. Imaginile
obţinute ale anomaliilor magnetice pot fi de mare ajutor arheologilor, ajutând şi la
cartarea zonei. Însă este nevoie de o analiză temeinică a imaginilor de anomalii.
Acesta nu înseamnă doar o strânsă colaborare cu cercetătorii sau identificarea
obiectivelor care produc anomaliile, ci şi continuarea filtrării datelor măsurate,
folosirea de noi proceduri matematice, ca de ex. aplicarea analizei wavelet.
Bazându-ne pe datele obtinute, putem afirma că ar fi necesară extinderea
măsurătorilor pe suprafeţe mai mari. Astfel s-ar putea carta interiorul castrului,
sau alte zone din cadrul aşezării.
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DESPRE O JUMĂTATE DE TIPAR BIVALV, DIN
BRONZ, PENTRU TURNAT FIBULE, PRIN
METODA CERII PIERDUTE
NICOLAE GUDEA, DAN TAMBA

ON A HALF BIVALVE BRONZE MOULD TO CAST BROOCHES
USING THE „LOST WAX" TECHNOLOGY
Abstract: In the summer of 2003 during the arheologica/ escavation
from Porolissum (Moigrad village, locality of Mirşid, Sălaj County), within
the building LM3 of the civilian settlement belonging to the fort from the
Pomet Hill (Fig. I) one of the halves comingfrom a bivalve bronze mould was
found. It has been used for the cast of brooches in the „lost wax" technology.
The moud is made of cast bronze (Fig. 2) and represents the main „tool"in the
casting process of the wax model.
The type of the artifact produced in this mould is the brooch of T shape, the variant with button on the head and long and a long and wide
catchplate. Such type of broochrs, nat necessarily cast in this mould are auite
numerous at Porolissum.
Rezumat: In vara anului 2003 în timpul săpăturilor arheologice de la
Porolissum (satul Moigrad, comuna Mirşid, judeţul Sălaj) în clădirea LM3
din cadrul aşezării civile din castrul de pe dealul Pomăt (fig. I) a fost
descoperită una din valvele unui tipar bivalv din bronz. A fist folosită pentru
turnarea de broşe în tehnica „cerii pierdute". Tiparul este din bronz fabricat
prin turnare şi este piesa principală în cadrul procesului de turnare a
modelului din ceară.
Tipul pieselor produse cu acest tipar este o broşă în formă de T, varianta cu un buton şi cu system de prindere lat şi lung. Astfel de tipuri de broşe,
nu neaparat turnate în acest tipar sunt destul de numeroase la Porolissum.
Keywords: Porolissum, vicus, objective LM3, brooches, bivalve bronze
mould.
Cuvinte-cheie: Porolissum, vicus, obiectiv LM3, fibulă, tipar bivalv.
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în cursul

săpăturilor arheologice

efectuate în vara anului 2005 la
Porolissum (loc. Moigrad, corn. Mirşid, jud. Sălaj, România), la clădirea LM3 din
vicusul militar al castrului de pe dealul Pomet (Fig.I), a fost descoperită una din
jumătăţile unui tipar de bronz bivalv, pentru turnarea fibulelor, prin metoda „cerii
pierdute".
Piesa a apărut în zona celei de a treia extinderi a clădirii (suprafaţa
convenţional denumită LM3/3) (Fig. 2), în caseta 1/2000, M.9/2, adâncimea de
1,05 m, în nivelul de darâmătură din piatră şi mortar (piesa a fost descoperită de
către studentul Alin Gozman). Locul de descoperire coincide cu zona de
conjuncţie a zidurilor de compartimentare interioară ale clădirii (Fig 3).
Tiparul este realizat din bronz turnat (Fig 4). Are forma de secure bipenis,
respectiv două trapeze, bazele mici suprapuse. Piesa este bine conservată, partea
exterioară este rotunjită. Pe partea interioară care este plată (pentru a face posibil
un contact perfect între cele două parţi ale tiparului). Sunt vizibile, în profunzime,
părţile necesare turnării unei fibule în forma de T, cu arc, respectiv gura de
turnare conică, canalul de turnare, butonul capului, capul de prindere al arcului,
corpul scurt puternic îndoit, piciorul lung portagrafa lată şi lungă, cu un orificiu la
capăt ce forma îndoitura pentru prinderea acului
Aşadar, tipul de fibulă ce se putea realiza cu tiparul descoperit în clădirea
LM3 era cel în forma de T, cu spirală, varianta cu buton la cap (Fig 5), (Crişan
1979, 299, nr. 2-3, planşa VIII, nr. 10, planşa IX; Gudea 1979, 326-327, nr. 2230), E. Patek (Patek 1942,142) data acest tip de fibule în prima jumătate a
secolului III p.Chr. A. K. Ambroz (Ambroz 1966, 72-73) le data în secolul III până
la începutul sec. IV p.Chr. I. H. Crişan susţinea că acest tip de fibule sunt mai
numeroase în provinciile germanice şi că aparţin grupei Almgren 1923, nr. 6,
având originea în fibulele cu picior întors pe dedesubt (Crişan 1979, 299). Mai
recent, abordând subiectul tipologiei fibulelor din Dacia Romană, S. Cociş (Cociş
2004, 133-135) le încadrează într-un tip propriu (nr. 23), ca fibule de tip
„sarmatic". În Dacia, în opinia sa, acest tip de fibule au fost descoperite în nivele
de locuire datate după războaiele marcomanice, fiind în uz până în prima
jumătate a secolului III p.Chr. Piesele descoperite până în prezent la Porolissum,
care se apropie ca tip de piesa ce putea fi realizată în tiparul nostru (Gudea 1979,
326, planşa III, 27, 28, 30, 33; IV, 35), au fost descoperite accidental la suprafaţa
terenului, ca urmare a lucrărilor agricole, aşadar, ele aparţin, în chip Leoretic,
ultimului nivel de locuire din sit (250-275 p.Chr.). O fibulă descoperită în castrul
de pe dealul Pomet, în obiectivul B1O (bazin de apă) poate fi datată tot după
mijlocul sec. III p. Chr., când s-a renunţat la el ca destinaţie iniţială, bazinul fiind
transformat în groapa de gunoi.
Putem presupune, pe bună dreptate, că fibulele de acest tip de la Porolissum
au aparţinut ultimului nivel de locuire din castru şi aşezarea civilă (Gudea-Cociş
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Matei, 2001, pi.VII, 53). O fibulă din aceeaşi „familie" descoperită în baraca nr. 2
din castrul roman de la Buciumi (Gudea-Cociş 1995, 54, nr. 22 a) fost datată în a
doua jumatate a sec. II şi inceputul sec. III p.Chr. Clădirea LM3 era compusă din
patru părţi construite la date diferite. La început, într-o primă fază de locuire a
zonei, a existat o construcţie ce bănuim că a fost ca destinaţie tot locuinţă, ridicată
din chirpici, peste valul de pamânt de lângă drum. V al ul a fost nivelat pentru
astupare şanţului de apărare al vicusului; peste aceasta se suprapune obiectivul
arheologic conventional denumit LM3. Construcţia este ridicată în piatră în mai
multe etape, ea a fost construită în suprafaţa de teren delimitată de drum, fostul
val de apărare a vicusului, la care în perioada respectivă s-a renunţat. Cu pământul
din val a fost astupat şanţul sistemului defensiv al aşezării. La LM3/l ulterior a fost
adăugat spaţiul LM3/2 construit prin adosare, peste şantul de apărare. Mai târziu,
contrucţia se extinde cu încă un corp spre nord-est, ce-i amplifică dimensiunea pe
direcţia respectivă cu 14 m. Noul corp l-am denumit LM3/3. În acest spaţiu a fost
descoperit numai material arheologic, datat în sec. III p.Chr.
Primele două părţi ale clădirii, respectiv LM3/ 1 si LM3/2, au fost construite
în sec. II p. Chr. În baza materialului descoperit şi a observaţiilor tehnice apreciem
ca cea de a treia extindere a fost realizată în sec. III p.Chr. şi a funcţionat pe
întregul său parcurs. Monetele recuperate în urma cercetării acoperă perioada
Caracalla - Trebonianus Gallus. Ceramica stampilată de tip Porolissum (TSP)
descoperită prezintă elemente de decor, care sunt datate în secolul III p. Chr.
Deoarece piesa a fost descoperită în stratul de darâmatură identificat
imediat sub stratul de humus actual, ne permite să datăm piesa, cel puţin perioada
folosirii ei, în secolul III p. Chr. Tiparul bivalv de bronz de la Porolissum este o
piesă unicat pentru provinciile dacice. În general, este apreciată ca o piesă foarte
rară. S. Cociş (Cociş 2004, 26) susţine că în provinciile dacice nu era cunoscută
tehnica de turnare a fibulelor de bronz în tehnica „cerii pierdute". S. Cociş
argumentează cu faptul că în cercetările sale asupra fibulelor din Dacia Romană,
ce sunt cele mai ample şi sistematice la această dată, nu a întâlnit o astfel de piesă.
Recenta descoperire de la Porolissum, din clădirea LM3, din vicusul militar al
castrului de pe dealul Pomet, arată că meşteşugarii de aici cunoşteau şi foloseau
această tehnică de producere a fibulelor, aspect ce evidenţiază faptul că acest tip de
fibule, apreciate ca fiind de „influenţă" barbară, sunt produse şi ale centrului de la
Porolissum. Jumătatea de tipar bivalv descoperită sugerează, desigur, existenţa
celeilalte jumătăţi, aşadar, al unei matriţe folosite pentru realizarea acestui tip de
fibulă în centrul de producţie de la Porolissum.
Printre fibulele descoperite la Porolissum şi publicate (Gudea 1969, Crişan
1979, Gudea-Cociş 1995, Gudea-Cociş-Matei 2001 şi după toate acestea Cociş
2004; tipul 32, 211-212) există numeroase piese de acest tip, dar nu identic cu
produsul finit obţinut prin turnare în acest caz. Ca formă, unele se apropie mai
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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mult de acesta, altele mai puţin. Faptul sugerează fie că prin prelucrare forma se
îndepărta puţin de ceea ce a dat tiparul, fie ca existau, cu siguranţă la Porolissum,
mai multe tipare de acest tip în procesul de producţie manufactieră. Metoda de
producere a fibulelor în sistemul „cerii pierdute" era foarte răspândită în epocă,
iar tiparul nostru făcea parte din ustensilele folosite în faza a doua în acest proces
de producţie (Cociş 2004, 25-26).
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Fig 1. Plan sectorizare complex arheologic Porolissum.

Fig. 2. Plan sector LM complex arheologic Porolissum (zona clădiri LM 1- LM3).
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Desen tipar bivalv.

Foto tipar bivalv.
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UN MONUMENT SCULPTURAL DIN
COLECŢIA MUZEULUI JUDEŢEAN
DE ISTORIE ŞI ARTĂ ZALĂU
MARIANA BALACl-CRÎNGUŞ. ALEXANDRU V. MATEI

UN MONUMENT SCULPTUREL DES COLLECTIONS DU MUSEE
DISTRICTUEL D'HISTOIRE ET D'ART ZALĂU

Resume: Le monument funeraire decouvert a Dragu, dep. Sălaj
present une familie romaine ou on peut observe la femme et le mari. Sont
interessantes Ies objects que Ies personages tinnent dans leurs ma ins : un fruit,
le volumen et theca calamaria. Le monument est detruit et nous ne pouvons
pas voire leurs visages. Natre monument decouvert a Dragu, departement
Sălaj est semblable avec une autre piece decouvert aZam, dep. Hunedoara, la
seule difference est celle artistique entre le deux monuments.
Rezumat: Monumentul funerar descoperit la Dragu, judeţul Sălaj,
prezintă o familie romană sau se poate observa femeia şi soţul. Sunt
interesante obiectele pe care personajele le ţin în mâinile lor: un fruct,
volumenul şi theca calamaria. Monumentul este distrus şi nu putem să le
vedem feţele. Monumentul nostru descoperit la Dragu este asemănător cu o
altă piesă descoperită la Zam, judeţul Hunedoara, singura diferenţă este cea
artistică între cele două monumente.
Mots-cles: l'epoque romaine, monument funeraire, Dragu - dep.
Sălaj(RO), Musee Districtuel d'Histoire et d'Art Zalău.
Cuvinte-cheie: epoca romană, monument funerar, Dragu - judeţul
Sălaj, Muzeul Judeţean de Istorie şi artă Zalău.

Comuna Dragu este amplasată în extremitatea sud-estică a Sălajului,
hotarele acesteia învecinându-se direct cu hotarele comunei Aşchileu aflată la
limita nord vestică a judeţului Cluj. Din punct de vedere geografic se plasează în
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zona de contact dintre Depresiunea Almaş - Agrij şi Dealurile Şimişna-Gârbou ce
delimitează spre vest bazinul hidrografic al Someşului Mic. Hotarul corn. Dragu
este o zonă cu aspect colinar fragmentată de câteva cursuri de apă cu debit minor,
ce alimentează cursul Almaşului în zona Hida, unde, în acest râu, se varsă Valea
U gruţului şi Valea Dragului.
Actualul teritoriu al corn. Dragu se află cuprins în spaţiul organizat de
Imperiul roman, după anul 106 d.Chr., ca provincia romană Dacia. Acest teritoriu
se află la cca 35-40 km spre est, spre interiorul provinciei, faţă de Porolissum şi
limes-ul provinciei organizat pe crestele muntelui Meseş.
Din zona localităţii Dragu şi din satele ce aparţin comunei există numeroase
menţiuni ale unor descoperiri arheologice, unele chiar din a doua jumătate a sec.
al XIX-iea. O serie de piese au ajuns în colecţiile unor muzee din afara României,
precum MNM din Budapesta, altele la Muzeul Naţional de Istorie a României din
Bucureşti sau la Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj. O serie de descoperiri
au intrat după 1951 în colecţia Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău.
Din localitatea Dragu, în literatura arheologică veche sunt menţionate fosile
de Elephas primigenius care ar fi fost descoperite în punctele „Pârău Podurilor" şi
„La soci" (în: Ertesito az Erdelyi Muzeum-EgyesUlet Orvos-Termeszettudomanyi
Szakosztalyab6l, XXVIII, 1903, 198). Acestea s-ar fi aflat în colecţii private,
precum col. Dr. Hănz Kâlmân, respectiv colecţia E. Orosz. Cele două puncte
toponime au fost identificate pe teren. Există două pârâiaşe cu acest nume, care-şi
trag obârşia din izvoare aflate la limita nordică a platoului numit „Poduri".
Ambele se varsă în V alea Dragului, însă cel mai probabil, punctul unde au fost
descoperite vestigiile de paleofaună este cel de-al doilea, din apropierea satului.
Aici, terenul foarte accidentat şi panta înclinată au permis torentului să sape
adânc în sol până la o adâncime de IO -15 m, de unde eventual au putut fi
recuperate fosilele menţionate.
Două toporaşe de piatră aflate în colecţia Szikszay şi ajunse ulterior, în
colecţia Colegiului reformat W esselenyi din Zalău au fost descoperite în zona
localităţii Dragu. Nu se cunoaşte însă locul exact al descoperirii. Probabil aceste
două piese din piatră şlefuită ce provin de la Dragu sunt cele intrate în colecţia
MJIA Zalău sub nr. de inventar RSI: 7 şi 8.
Două aşezări preistorice sunt menţionate de I. Marţian în punctele
„Bulbuc" şi „Poduri" (nu se menţionează dacă au vreo legătură cu toponimul
„Pârău Podurilor" anterior pomenit - în Gy. Marţian, Archaeologischprăhistorische Repertorium Siebenbiirgens, Mitt. d. Anthr. Gesch. in Wien, XXXIX
[N.F. IX], 1909 şi I. Marţian, Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa, 1920).
Punctul „Poduri" se află la cca. 1 km sud de sat, în locul unde se întâlneşte vechiul
drum ce duce la Cluj cu cel nou. Este un platou imens, cu o suprafaţă de câteva
zeci de hectare şi cu înclinare nord-sud. La poalele platoului, către Valea Dragului,
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se află cel puţin 2-3 izvoare active şi actualmente. Pe baza materialului arheologic
aflat în colecţia MNIT Cluj Napoca, aşezarea aparţine epocii neolitice.
Punctul „Bulbuc" se află la cca. 3 km sud de satul Dragu. Este o terasă lungă
de cca. 1 km care coboară dinspre platoul „Lespezi" către Valea Dragului. Lateral
este delimitată de „ Valea Lespezi", respectiv de una dintre cele două văi care
poartă numele de „ Valea Podurilor", iar frontal curge „ Valea Dragului".
Suprafeţele terenului sunt netede, flancate de izvoare cu mici văi alimentate de
acestea având o mică înclinaţie spre sud, zonă „acoperită-ascunsă" între dealurile
din jur, ideală pentru locuire în toate epocile. Se susţine că „satul bătrân" şi-a avut
amplasamentul aici.
Situl arheologic are o suprafaţă de 10-15 ha şi a fost locuit în mai multe
epoci istorice, respectiv în neolitic, eneolitic şi neolitic final, în perioada mijlocie şi
târzie a epocii bronzului şi în epoca romană, probabil şi post-romană, precum şi
în evul mediu timpuriu. Materialul, aflat în colecţia muzeului din Zalău (MJIA
Zalău) a fost adunat cu ocazia unei periegheze efectuată în anul 1974 şi este
inventariat la nr. 9 I 1974 din registrul de creştere a colecţiilor. Materialul reprezentativ pentru perioadele menţionate a fost adunat însă cu ocazia perieghezelor
efectuate recent pentru identificarea punctelor arheologice. Recent colegii
dr.I.Bejinariu, dr.Sanda Băcueţ şi dr. Dan Băcueţ au reidentificat pe teren aceste
puncte arheologice cunoscute din literatura de specialitate mai veche şi din
perieghezele mai vechi (Matei 1974, 1978, 1980, 1981) şi cărora le mulţumesc
pentru accesul la informaţiile culese de pe teren şi parţial prezentarea acestora în
preambulul acestui material de publicare a monumentului funerar roman descoperit (Matei vara anului 1977) în hotarul satului Dragu în punctul „ Ţibenea" sau
„Dâmbul Ţibenii" pe malul stâng al văii Dragului. Perieghezele mai vechi (Matei
1974, 1977, 1978, 1980, 1981) au dus la identificarea siturilor epocii romane.
Un alt punct cu vestigii arheologice cunoscut de multă vreme este cel de la
„Lespezi", de unde sunt menţionate de către M. Roska vestigii materiale atribuite
eneoliticului (cf. M. Roska, Erdely Regeszeti Repert6riuma, Cluj, 1942, p. 69, nr. 66;
Z. Kalmar, O aşezare Tiszapolgar la Dragu-Contribuţii la geneza culturii
Tiszapolgcir în judeţul Sălaj şi în zonele învecinate în: Acta MP, VIII, 1984, p. 105109.). Tot de aici provin materiale neolitice de factură Criş, iar în colecţia MJIA
Zalău există ceramică din eneoliticul final (cultura Coţofeni), din perioada târzie a
epocii bronzului, respectiv din epoca romană. Zona „Lespezi" aflată la est de
„Poduri" este un platou cu o înclinare similară primului. Se află mai sus de
punctul „Bulbuc". Materialele ceramice de factură Tiszapolgar menţionate de
către Z. Kalmar ca provenind din punctul „ Vârful Ţighiletului"(corect Ţigletului)
au fost descoperite de fapt în punctul „Lespezi".
O staţiune arheologică din epoca bronzului este cunoscută din punctul „La
Hodăi". Materiale ceramice din acest loc există în colecţia MIT Cluj Napoca unde
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au ajuns înaintea primului război mondial. Ceramica este atribuită culturii
Wietenberg (cf. E. Lako, Repertoriul topografic al epocii bronzului şi al hallstattului
timpuriu din judeţul Sălaj, în Acta MP, VII, 1983, p. 69-100). Din verificările
intreprinse pe teren, rezultă că acest punct se află însă pe teritoriul administrativ al
comunei Hida.
Din punctul „Gerniszeg" (probabil un toponim maghiarizat în momentul
înscrierii piesei în registrul de inventar al Muzeului Ardelean) provine un topor
plat de cupru, de tip Altheim. Piesa se află în colecţia MNIT Cluj Napoca (cf.
Beşliu-Lazarovici-Olariu, O piesă de cupru din Sălaj şi câteva probleme teoretice
privind analizele de cupru preistoric în muzeul din Cluj, în Acta MP, XVI, 1992, p.
97-128). Fiind vorba despre o descoperire întâmplătoare, neverificată, este
imposibil de precizat caracterul sitului. Pe baza analizei metalografice a piesei s-a
precizat că este vorba despre un aliaj de cupru-arseniu, ceea ce presupune
existenţa în acest loc a unei staţiuni arheologice din eneoliticul târziu sau perioada
timpurie a epocii bronzului când acest aliaj de cupru-arseniu este utilizat foarte
frecvent pentru realizarea unor piese. Acest punct nu a putut fi identificat pe
teren, deoarece nici locuitorii satului nu cunosc respectivul toponim.
În partea sudică a satului, în punctul „Părăscuţa" aflat la cca. 200 m de
ultimele case din sat, pe partea dreaptă a drumului către jud. Cluj în anul 1983 a
fost descoperit un depozit de bronzuri compus din trei celturi. Piesele au fost
depuse într-un vas de lut din care s-au păstrat doar câteva fragmente. Depozitul se
datează la începutul primei epoci a fierului (Ha B, cf. T. Soroceanu, E. Lako, Der

zweite Depotfund von Dragu, kr. Sălaj. Zu den Tiillenbeildepotfunden in
Rumănien, în: Bronzefunde aus Rumănien, PAS, 1995, p. 187-195). Este posibil ca
în acest punct să existe o zonă de depuneri votive de piese de metal, deoarece este
o zonă cu izvoare, iar în epoca bronzului şi la începutul primei epoci a fierului,
practica depunerilor rituale de piese de metal în apropierea unor surse de apă este
foarte frecventă.
Dintr-un loc neprecizat din hotarul localităţii Dragu provine un alt depozit
de piese de bronz compus din două celturi, un topor de luptă cu disc şi spin şi un
vârf de lance. O sabie cu mânerul în formă de cupă şi o piesă în formă de
halebardă, ambele din bronz au fost descoperite, deasemenea în zona localităţii.
Locul exact al descoperirii nu se cunoaşte însă.
Relativ numeroase sunt şi descoperirile de epocă romană din această zonă
aflată la o oarecare (35-40 km) distanţă de frontiera romană, limes-ul Imperiului
roman organizat pe Culmea Munţilor Meseşului. Aşa cum am mai spus, valea
Dragului cu întregul său bazin hidrografic şi suprafeţele adiacente acestuia
reprezintă o parte anexă a culuarului Văii Almaşului în care aceasta se varsă în
zona satului Hida.
Culuarul Văii Almaşului cu zona sa de luncă fertilă şi dealuri domoale a
fost în epoca romană intens locuită, aici fiind identificate urmele unor aşerări
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civile şi villae rusticae. Prezenţa acestor aşezări este o dovadă că această zonă nu
mai aparţinea armatei ca prata legionis, aşa cum l-a vest de Valea Almaşului a fost
zona Văii Agrijului cea pe al cărui culuar sunt dispuse castrele romane de la
Buciumi, Romînaşi, Romita şi adiacent cele două castre de la Porolissum (Pomet
şi Citera), ci că acest teritoriu al Văii Almaşului fusese împărţit veteranilor,
coloniştilor şi parţial populaţiei locale dacice mutate din zona limes-ului mai spre
interiorul provinciei (aşezările de la Hida - „La mină", Sâncraiu Almaşului - „Sub
Tapa" şi Zimbor - „Zălţa", (periegheze Matei 1975, 1980, 1982). Toate aceste
aşezări romane, inclusiv cele de la Dragu se află amplasate, aşa cum am mai spus;
în bazinul hidrografic al Văii Almaşului cea care adună toate aceste văi mai mici,
fiecare cu micile lor bazinete geografice mai plane sau mai puţin plane (dealuri).
Geografic şi structural în cursul său spre nord spre vărsarea sa în râul Someş,
partea de est a întegului culuar al văii Almaşului este mărginită de cresta
dealurilor Topii, cu prelungirile lor spre nord spre Someş în care se varsă în zona
Jiboului, sau spre sud spre izvoarele văii, spre masivul munţilor Apuseni din zona
satelor Fildu (de Jos, Mijloc şi de Sus) şi Almaş.
Această limită estică formată din culmea dealurilor Topii care despart
bazinele Almaş - Agrij de dealurile Clujului respectiv bazinul geografic spre
Napoca spre podişul (platforma) someşană, pare să reprezinte în epoca romană
limita administrativă a ceea ce ar reprezenta aici graniţa dintre teritoriul
municipal porolissens şi cel napocens. O inscripţie romană descoperită la Tihău în
zona aşezării civile menţionează un princeps al cărui nume Aurelius Manneus pare
a fi de origine palmyreană. Acest grup de plmyreni de la Tihău poate fi pus în
legătură cu grupul mare de palmyreni de la Porolissum, prin urmare acestă zonă
de la vărsarea Almaşului în Someş aparţine sigur teritoriului municipiului roman
Porolissum (R. Ardevan, Viaţa în Dacia romană, Timişoara 1998, p. 89). De
semnalat că specialistul R. Ardevan (în: Viaţa în Dacia romană, Timişoara 1998,
p. 87 sq.) susţine argumentat că de fapt teritoriul municipiului Porolissum ar
putea să cuprindă şi zona Căşeiului până la confluienţa celor două Someşuri.
Prezentând întinderea teritoriului coloniei Napoca spre nord, eruditul cercetător
clujean afirmă, cităm (vezi trimiterea de mai sus p. 87 sq): „ln sfârşit, spre nord,
credem că teritoriul napocens putea să fi înglobat toată valea Someşului Mic. Villa
rustica de la Ciumăfaia îi aparţinea cu siguranţă. O inscripţie de la Gherla (R. 478)
susţine, după opinia noastră (n.n.R.Ardevan), întinderea teritoriului municipal
până aici. Dar locuirea din jurul castrului de la Căşeiu putea să nu-i fi aparţinut;
lacalitatea Samnum pare să fi fost centrul unei regio, iar prezenţa unui magistrat
napocens (R. 480) se explică prin alte atribuţii ale acestuia. Cum tot de la Căşeiu
provine o inscripţie (R. 479) dedicată de un pontifex al municipiului Porolissum,
credem (n.n. R. Ardevan) că undeva în prejma confuienţei celor două Someşuri se
puteau învecina teritoriile celor două oraşe vecine Napoca şi Porolissum".
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Prin urmare, în urma studierii inscripţiilor descoperite în zonă, referitoare
la întinderea teritoriului municipiului roman Porolissum, documentele pe care
reputatul cercetător clujean le analizează sugerează; (cităm Ardevan, Op.cit. p.89:
„ .. .. întinderea autorităţii oraşului Porolissum până în apropiere de confluienţa

celor două Someşuri. Probabil că este vorba despre fâşia fertilă de teren situată la
sud de cursul Someşului Unit, căci mai spre sud lipsesc urme romane mai
importante". Prin urmare şi aşezările romane şi villae-le rusticae descoperite în
hotarele satului Dragu, jud. Sălaj aparţin sigur teritoriului municipiului roman
Porolissum.
în punctul „Pusta Mică" aflat la 4 km sud de localitate şi la 4 km de dealul
„Lespezi" au fost descoperite fragmente de tegule, ceramică, monete şi o statuie a
lui Jupiter (cf. D. Tudor, Oraşe, sate şi tîrguri în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p.
235). Din acest punct sunt menţionate şi urme de locuire mai vechi decât perioada
sec. II-III d. Chr. şi anume din neolitic, perioada culturii Criş.
ln punctul „Zăpodia de la piatră", aflat la circa 1 km nord-est de sat, lângă
drumul spre Voivodeni, pe partea stângă a drumului au fost descoperite vestigiile
unei villa rustica din epoca romană. De aici provin fragmente ceramice romane,
precum şi un vultur sculptat în piatră. Există şi dovezi de locuire mai vechi, din
epoca neolitică (cf. D. Tudor, op.cit., p. 235). Cu ocazia cercetării efectuate la faţa
locului au fost descoperite doar vestigii (fragmente ceramice) eneolitice.
În punctul „ Ţibenea" sau „Dâmbul Ţibenii" pe malul stâng al văii Dragului,
sub pădure, la 50 m de liziera pădurii, în dreapta şoselei Hida - Dragu a fost
descoperit un fragment de monument funerar roman (aedicula). Este vorba
despre o zonă cuprinsă între liziera actuală a pădurii şi cursul Văii Dragului. în
dreptul fântânii, numită „Fântâna Popii" aflată pe partea dreaptă a drumului
Hida-Dragu, dincolo de vale se află limita a trei terase înalte care coboară spre
V alea Dragului. Pe toată această zonă, cu o suprafaţă de circa 5-6 ha apar
materiale arheologice preistorice, din epoca romană şi probabil evul mediu
timpuriu. Probabil în acest punct există o necropolă romană care poate fi legată,
ipotetic de una dintre aşezările contemporane descoperite, dar încă necercetate de
pe raza localităţii actuale. Fragmentul funerar roman se păstrează în colecţia MJIA
Zalău şi este inventariat sub nr. de inventar C.C. 3 I 1978.
În lapidariul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău se află printre
celelalte piese cuprinse în mare măsură în Lapidariul Muzeului' un monument
funerar pe care dorim să îl aducem în discuţie. Este vorba de un monument
sculptural descoperit în comuna Dragu. Acest monument a intrat în colecţia
muzeului în vara anului 1977 când a fost identificat pe malul stâng al văii
Dragului, în punctul „Dâmbul Ţibenii" 2 • Acest monument nu a beneficiat până în
1

2

Gudea, Chirilă 1975.
Matei, Lako 1979, p. 125.
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prezent de o descriere amănunţită, fiind doar menţionat ca obiect descoperit
alături de alte monumente din piatră, ceramică, cărămizi, monede 3 sau ca şi
reprezentare ce servea pentru un studiu al instrumentelor de scris din Dacia
Porolissensis4, deşi în articolul d-nului. Bajusz este menţionat ca şi stelă funerară
descoperită la Porolissum şi nu în comuna Dragu. Această piesă a fost scoasă la
iveală în urma lucrărilor agricole, urme ale plugului observându-se pe suprafaţa
peretelui, căci intervenţia vilentă a plugului a distrus porţiuni din chipul
personajelor reprezentate.
Monumentul sculptural este executat în gresie, ca majoritatea monumentelor de la Porolissum, dimensiunile sale fiind: 107 cm înălţimea păstrată, 66 cm.
lăţimea (22 de picioare romane!?), iar grosimea pietrei la cioplitură este de cca.
18 cm. Monumentul funerar este realizat dintr-o piatră calcaroasă. Se observă
prezenţa a două personaje, un bărbat în stânga, alături de care este reprezentată
soţia acestuia. Trăsăturile feţelor personajelor nu se pot identifica deoarece au fost
practic distruse aproape în întregime de către plugul ce a adus la suprafaţă piesa.
Bărbatul poartă o tunica cu mâneci lungi la care se observă tăietura dreaptă pe
lângă gât. Deasupra de aceasta se remarcă o manta ce îi ajunge până la genunchi,
cu o cută pe piept sub forma literei V prinsă pe umărul drept cu o fibulă rotundă.
De remarcat capetele draperiei ce coboară pe piept, atât pe partea stângă, cât şi pe
cea dreaptă. Pe piept se pot observa mai multe cute pe care în mod normal le
realizează îmbrăcămintea. Ca şi atribute se observă în mâna stângă ţinând între
două degete volumen-ul, însemn al statutului său social. În partea dreaptă, pe şold
putem vedea theca calamaria. Mâna dreaptă este îndoită din cot şi adusă pe piept,
parcă pentru a ţine colţul unui capăt al draperiei. Atitudinea bărbatului este una
solemnă şi în acelaşi timp relaxată, privirea probabil fiind aţintită în faţă dacă
luăm în considerare poziţia trupului şi a gâtului. Este de remarcat atenţia cu care
artizanul a realizat picioarele defunctului, cu multă atenţie, respectând întocmai
proporţiile anatomice.
Aşa cum spuneam, în partea stângă a bărbatului întânim imaginea frontală
a soţiei sale. Aceasta purta părul prins şi nu putem identifica prezenţa unor
podoabe, în cazul în care femeia purta astfel de obiecte. Se remarcă îmbrăcămintea
femeii compusă dintr-o tunica lungă şi o manta, ambele mult mai neglijent lucrate
de către meşterul pietrar în comparaţie cu maniera de redare a ţinutei bărbatului.
Nu putem identifica cutele dese ale îmbrăcămintei, ci mai degrabă o cută groasă a
tunicii. în mâna stângă care este redată pe lângă corp putem observa prezenţa
unui atribut specific femeilor, anume un fruct. Mâna dreaptă este adusă din cot pe
piept, fără a putea indentifica exact gestul femeii, căci monumentul este distrus şi
aici de lama plugului.
3

~

Ibidem.
Bajusz 2004, p. 369, fig. nr. 4.
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In partea inferioară monumentul este distrus, neputându-se observa
celor două personaje.
Privit în ansamblu, acest monument nu se remarcă prin calitatea execuţiei
artistice, căci mai degrabă putem vorbi de o oarecare nepricepere în tratarea
anumitor părţi anatomice. Atrag atenţia mâinile personajelor ce nu păstrează
proporţiile normale, iar degetele sunt de dimensiuni neobişnuite. Cu toate acestea,
monumentul funerar asupra căruia am insistat se înscrie ca şi realizare artistică în
linia altor monumente descoperite la Porolissum, adică prezintă trăsături specifice,
anume o disproporţionalitate a mâinilor faţă de braţe 5 , precum şi a degetelor faţă
de restul braţului6 •
Probabil acest monument este opera unui meşter pietrar care se remarcă,
putând fi identificat astfel, prin maniera stângace şi naivă cu care a realizat
monumentul 7 • Trebuie însă să subliniem că acesta este o mărturie artistică a
existenţei unei anumite categorii sociale în împrejurimile Porolissum-ului. Avem
aici reprezentarea unui personaj care sigur era cetăţean roman. Ţinând cont şi de
locul de descoperire a monumentului nostru, în comuna Dragu, jud. Sălaj unde
posibil să fi existat o villa rustica, adică avem o proprietate a unui veteran care
apare aici reprezentat cu soţia sa, ori este reprezentarea unei familii de colonişti.
Iată o imagine de familie care a dăinuit peste secole şi care a ieşit la lumină fortuit.
Prin trăsăturile artistice şi modalităţile meşterului pietrar de realizare a
personajelor, dar şi datorită pietrei din care este confecţionat monumentul, putem
spune că el se înscrie în categoria monumentelor executate în atelierele vicinale
aflate sub influenţa centrului artistic de la Porolissum 8 sau poate chiar provine
dintr-un atelier porolissens.
Piesa sculpturală la care ne-am referit nu o putem încadra cronologic strict
decât în intervalul larg al secolelor II-III d. Hr. ca majoritatea monumentelor de
artă provincială din Dacia. Acest lucru se datorează faptului că figura defuncţilor
este distrusă de către plugul ce a adus-o la suprafaţă, cât şi pentru că nu provine
dintr-un context arheologic clar.
Imaginea unei familii compusă din cei doi soţi nu este unică pe
monumentele funerare din Dacia romană. Monumentul la care ne referim a atras
atenţia d-nului I. Bajusz datorită faptului că soţul purta pe lângă volumen-ul din
mâna stângă, în partea dreaptă la brâu theca calamaria. Nici măcar această redare
a unui bărbat care poartă volumen şi theca calamaria nu este unică, căci o astfel de
reprezentare care seamănă izbitor de mult ca şi compoziţie cu monumentul
nostru de la Dragu provine de la Zam, jud. Hunedoara 9 •
încălţămintea

5

Pop 1977, p. 124.
Gudea, Lucăcel 1975, nr. 133, p. 41.
7
Marinescu 1977, p. 133.
8
Pop 1977, p. 123.
9
Bajusz 2004, p. 369, fig. nr. 3.
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Dispunerea personajelor este identică, mai mult şi îmbrăcămintea este
aceeaşi, chiar şi fibula rotundă pe umărul drept al soţului poate fi observată pe
ambele monumente, precum şi obiectele pe care le ţin în mâini cele două
personaje sunt aceleaşi pe ambele monumente. De asemenea modul în care
personajele îşi ţin mâinile este identic. Diferenţa între cele două monumente este
de realizare artistică, monumentul de la Zam fiind superior din punctul de vedere
al realizării artistice celui descoperit la Dragu. Este credem noi o dovadă în plus a
faptului că în lumea romană printre meşterii pietrari circulau caiete de modele,
iată aceeaşi imagine fiind realizată de un meşler de la Porolissum, dar şi de un altul
din zona centrală a provinciei Dacia, probabil Ulpia Traiana Sarmizegetusa sau
Micia, diferenţa fiind în maniera artistică de execuţie a monumentului.
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nr. 1. Monumentul funerar de la Dragu.
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IMMUNES AND PRJNCIPALES AT
ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA
GEORGE CUPCEA

IMMUNES ŞI PRINCIPALES LA ULPIA TRAIANA SARMISEGETUSA
Rezumat: Studiul se apleacă asupra identificării soldaţilor romani ce
au ocupat vreun grad inferior în armata romană, atestaţi în capitala Daciei
romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. După cum se ştie, elementul militar a
avut un rol foarte important în crearea Sarmizegetusei şi în transplantarea
civilizaţiei romane în nou-născuta provincie. Sunt atestate unsprezece astfel
de personaje, ocupând doar şapte ranguri, aflate sub cel de centurion.
Rangurile inferioare atestate sunt: scriniarius praefectorum praetorio,
actarius, librarius a rationibus, adiutor offici corniculariorum,
frumentarius, beneficiarius consularis şi signifer. Dintre aceste grade, două
sunt immunes, ambele parte din officium al unui ofiţer superior, şi cinci
principales, din care patru fac parte dintr-un astfel de officium. După
lăsarea la vatră, cinci dintre personaje fac parte din ordo decurionum, doi

dintre ei fiind chiar într-o situaţie specială, decurioni în absenţă.
Abstract: This paper identifies the Roman soldiers that occupied any
inferior rank in the army, attested in the Dacian provincial capital, Ulpia
Traiana Sarmizegetusa. The military element held a very important role in
the creation of this major city, and, in the empowerment of the Roman
civilization in the newly-created province. We have eleven such characters,
attested in Sarmizegetusa, on seven different ranks, each one under the
centurionate. These ranks are: scriniarius praefectorum praetorio, actarius,
librarius a rationibus, adiutor offici corniculariorum, frumentarius,
beneficiarius consularis and signifer. Out of them, two are immunes, both
part of the officium of a superior officer, and five are principales, faur of
them part of an officium. After their discharge, five of the eleven people are
part of the ordo decurionum, two of them in a special situation, decurions in

absence.
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The Capital city of the province of Dacia, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, is
the most important and oldest Roman settlement in these lands. After nearly a
century of research, many aspects of the life in this metropolis are available,
including the character of its population. It is well-known that Sarmizegetusa was
founded as a colonia deducta, in the years following the conquest. A large number
of studies were written on this matter, but this is not the subject of this effort, so il
will not he re-discussed here. The important fact for this paper is the massive
colonization, of veterans, during the reign of Trajan, in Sarmizegetusa. This shows
that the military elements had a very important role in the romanization of a
recently conquered province, and veterans were used in great numbers to do this
job for the authority of Rome in the provinces. Ulpia Traiana Sarmizegetusa fits
perfectly in this official habit of founding veteran colonies 1, even if, after the first
generation, loses its military role, in favor of another, more civil and religious.
The immunes and principales of Sarmizegetusa are just one type of people
we can find in this metropolis, acting either as agents for the colonization efforts,
either as simple inhabitants of the city. We have a number of eleven such men
attested in epigraphical monuments, most of them holding ranks as clerks, or
beneficiaries of the governor. Each military rank and the status of its holder, in the
military, and respectively, civil life, will he discussed in the following.
C. Iulius Fronto 2 - scriniarius praefectorum praetorio - part of the
scriniarii, together with primoscrinius praefecti, adiutor commentariorum at
scrinia praefectorum, group of secretaries that appear in the 3rJ Century, first in
the Rome cohorts, slowly replacing other types of military clerks. The holder can
he promoted to ostiarius praefectorum praetorio, and, through this post to
canalicularius or laterculensis, therefore, eventually to the centurionate. 3 A known
analogy is L. Iulius Victor4, who holds the same rank, and, afterwards becomes
ostiarius, laterculensis and finally centurion. Fronto and others like him are
among the first signs of a new trend in the Roman military practice, in the 3'J
Century, the primate of the secretarial and clerical posts over those of tactical
essence (the last reference to optio and signifer date from 221 and 222 AD). This is
due to seve ral possihle causes: lack of literate people in the army staff, the massive
1

Mann 1983, 39-40.
AE 1933, 248 = IDR Ill/2 113.
3
Domaszewski-Dobson 1967, x.
I AE 1949, 108.

2
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ammount of provincials in the Rome cohorts, the growth of the praetorian
prefect's role in the administration, or maybe the tendency of literate men to
record their carrers on monuments. 5
Regarding his status, many things cannot be said. In the inscription text he
is called miles, but this doesn't make him automatically an immunis. Most likely,
he stands in the place of an inferior principalis, even if, at this time in history, such
differences are hardly accurate. 6 His social status is a very special one. Part of a
family with a strong military tradition, he confirms the main calling of his kin. His
father is a veteran of XIII Gemina Severiana 7 , a former beneficiarius consularis,
after his honorable discharge he is a decurion in Sarmizegetusa and also a Ilvir.
Both of his brothers are soldiers, legionaries, one of them a beneficiarius consularis
and, the other frumentarius. He is highly honored by the people of Sarmizegetusa,
with the grant of the decurionate in absence. 8
M. Aurelius Valens 9 - magister k(ampi?), actarius - If the reading from the
epigraphical corpus is correct, he first holds the post of magister kampi, rank
known also from CIL VIII 2562. Domaszewski places it between the inferior ranks
of the legionary cavalry, with his primai task that of training for horseback riding.
This seems to be the case, as also Breeze mentions the separate corps of officers
for the legionary cavalry, gathered in the tabularium equitum, lead by an optio
equitum. 10 Another side of this discution is the replacement and equivalence of the
two ranks of optio and magister, beginning with the 3rJ Century. Therefore, the
post of magister kampi (CIL VIII 2562 - in the legionary cavalry and P. Dura 83 in cohors XX Palmyrenorum) is attributed only to cavalry corps, and associated
with optio campi, known only in ala Veterana Gallica. 11
The possible promotion of Valens is to the rank of actarius. Placed among
the secretaries in the governor's staff, the rank is also known to belong to other
kind of officia, as that of the prefect of the camp or of any auxiliary ala or cohort's
prefect. 12 Together with cornicularius legionis, they stand above the tactica! ranks,
as we encounter two optiones that replace them atone time (CIL VIII 2554). 13 He
is clearly a kind of staff coordinator, holding a unit's papers, acta, but under the
chief-secretary, the cornicularius. 14
5

Breeze 1974, 252-253.
However, Breeze considers him a sesquiplicarius, Breeze 1971, 134.
7
This dates the monument between 222 and 235, according to IDR 111/2.
8
Ardevan 1987, 121.
9
Klio X 1910, 495 = ActaMNXII 1975, 168-170=IDR111/2 270.
10
Breeze 1969, 54.
11
Breeze 1976, 128-129.
12
Domaszewski-Dobson 1967, 37-38, 55, 58.
13
Domaszewski-Dobson 1967, 39.
1
' Breeze 1974, 282.
6
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The weird fact of this career is that the two ranks held by Valens do not
match. The first one, magister kampi could indicate a preference for a military
career, but the second, actarius, îs a clerk, who becomes important merely in the
3'" Century, for the perspective of a legionary centurionate. Maybe he was very
well trained in both of these aspects, or maybe the reading of the inscription is
not quite accurate, this kind of promotion being highly irregular. Nevertheless,
we have an actarius, dedicating an altar to Minerva Augusta, the traditional
godess of these actarii, as there can be seen also from other examples from
Dacia, and not only.
C. Iulius Sabinus 15 - librarius a rationibus - a category of librarius.
Tarruntenus Paternus, Digest 50.6.7, places it in bis !ist of immunes, likewise
Vegetius 11.7, that mentions also the role of the librarii as that of consulting the
records.
Domaszewski connects the rank to the staff of the camp prefect. This
officium is lead by a cornicularius and is called officium rationum. In this office,
he places it low, between the junior-staff posts, the immunes. Others of this kind
ale called librarii horreorum. These librarii are present in all the Roman military
structures, in every staff, in every unit, being therefore the basic form of inferior
clerk.
The status is quite well know, actually, many of the mentions being very
clear in this matter. A librarius is many times called immunis librarius, or even
immunis. 16
Sabinus comes from a well placed family in Sarmizegetusa, his father was a
Ilvir, and he probably had some education while still at home, this granting him
the opportunity to serve as a small rank officer in XIII Gemina. Due to bis early
death (30 years old), bis career ends abruptly.
Aelius Septimius Romanus 17 - adiutor offici corniculariorum Tarruntenus Paternus places this rank between the immunes. The holder can be
promoted to either librarius or actarius cohortis. He is the assistant of the
cornicularius in any major officer staff.
We have also a great variety of adiutores, assistants to the other
administrative ranks. Including the librarii have their own adiutores, a fact which
indicates the very low position of the rank.
The adiutor from Sarmizegetusa is the son of P. Aelius Septimius Audeo,
former centurion in numerus Palmyrenorum O?, a family with Eastern origin and
also military tradition.
15

CIL III 1477 = IDR III/2 419.
Watson 1965, passim.
17
CIL III 1471 = IDR III/2 366.
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C. Iulius Carus 18 and P. Antonius Victor 19 - frumentarii - In Historia
Augusta, Hadrian, the frumentarius appears as a spy sent to follow a senator,
which automatically led to the assumption that the vast majority of frumentarii
had espionage or assasination missions, for the times of Commodus or Severus.
Although enrolled in their legions, when detached to Rome, they were gathered in
a numerus frumentariorum, with its own staff of officers, garrissoning the castra
peregrina, on Mons Caelius, were loyal to the emperor and served as his eyes in the
provincial Capital. Besides this, they also had police duties in the provinces, were
given various tasks, mostly to supervise the activity in important objectives for the
emperor. Although it would seem that these frumentarii serve only the emperor, it
has been argued that they serve the authority of the governor as well. 20
In the framework of the legion, it stands above the tactical ranks, but under
the beneficiarius consularis. In the 3ru Century, the holder can be promoted
directly to the rank of centuria frumentariorum.
The first frumentarius is the brother of the scriniarus C. Iulius Fronto,
legionaire in XIII Gemina Severiana 21 , either returned in his home city for the
completion of some local tasks, either simply mentioned in the honorary
monument erected for his father. The second, a legionaire in VI Victrix,
garrissoned in Britannia, is part of a distinct aristocratic family, coming from
Viminacium, probably detached in a mission in the Dacian capital.
C. Iulius Valerius 22 , C. Iulius Valerianus 23 , Ulpius Maximianus 24,
L. V alerius Rufus 25 - beneficiarii consularis - Vegetius II. 7 says that the
beneficiarii are promoted through the patronage of a superior officer, following a
beneficium. 26
The role and activities of these beneficiarii depend more on a precise
situation or time, and cannot be regarded in stantdard issues. During the second
part of the 2"d Century AD, the personal connection between the beneficiarius and
his governor dissappears, leaving place for a duration of his mission independent
of the governor mandate. Their missions were considered rigourous, and this can
be aknowledged by studying the transfers between stationes. The beneficiarii
AE 1933, 248 = IDR III/2, 113.
CIL III 1474 = IDR III/2, 379.
20
Mann 1988 contra Rankov 1990. For other, detailed arguments, about the place and role ofthese
frumentarii, see also Domaszewski-Dobson 1967, Durry 1968, Clauss 1979, and Austin, Rankov 1995.
21
supra, no. 7.
22
CIL III 1477 = IDR III/2, 419.
23
CIL III 1477 = IDR III/2, 419.
24
IDR III/2, 239.
25
CIL III 1485 = IDR III/2, 452.
26
Domaszewski-Dobson 1967, 32-33. Further discussions on the status and role of this rank are
held in Austin, Rankov 1995, Dise 1997, Dise l 997a, Ott 1995, Speidel 1992.
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consularis erect votive altars, precisely dated, and containing many times, their
recent itinerary.
lt has been suggested the six-month period for the term of execution of
every mission, but alsa the one-year period was later accepted. The mast
commonly agreement is with the six-month term, admitting exceptions only for
the vigiles beneficiarii from Ostia. The situation is not entirely clear, as variations
appear in the debut date of the missions and alsa in their duration and cycles, and
even in the transfer method, for each province.
The dates on their votive altars indicate a different debut moment for the
missions in every province. A slight regularity can be observed in Upper
Germany, where in twenty-seven altars we have six-month missions, began either
in January 13 1h, either in July 15 1h. 27
Regarding military hierachy, a beneficiarius takes his title and rank after the
superior officer in whose service they stand. He can be called legati beneficiarius,
as in Numidia, even if he serves the governor. One can reach to the rank of
beneficiarius from tesserarius (Cil, III 9908), optio (CIL III 1783), frumentarius
(CIL II 4154, III 1907), quaestionarius (CIL VIII 20251), duplicarius alae (CIL VIII
21567), all these standing above the tactical ranks. He stands under the speculator
(CIL VIII 2586, 2751), can be promoted to it (CIL III 3021, 3615, 8173, 13719),
and, extraordinary to commentariensis (CIL V 6967), cornicularius praefecti
legionis (CIL VIII 17625) or even cornicularius consularis (CIL III 10568). During
the reign of Severus, and afterwards, the promotion can be macle directly to the
legionary centurionate (CIL III 3306, VIII 17626, XIII 6429). 28
The characters involved are, two of them, relatives, father and son, from the
same family with the scriniarius and the frumentarius previously presented.
Ulpius Maximianus raises an altar to Iupiter optimus maximus, as the majority of
beneficiarii. Finally, L. Valerius Rufus is a decurion, quaestor and a Ilvir in
Sarmizegetusa. Their presence here do not attest any stationes, because they are
either veterans settled here after their retirement, or are relatives to the locals.
Q. Manlius Verus 29 - signifer of the XV Apollinaris legion. Vegetius, Il.7
says that the signiferi carry the standards, in his time being called also draconarii,
and stand at the top of the principales hierachy.
Actually, this rank is one third of the tactical ranks group, together with
tesserarius and optio. lt can be promoted to aquilifer, optio, or cornicularius
legionis, from which, very often, the passage was macle to the legionary
centurionate. The highest type of signifer îs the princeps signifer, and the leader of
their collegium îs an optio signiferorurm. The holder of the rank can also be
27
28
29

Schallmayer 1994, confirmed by Dise 1997 and Dise 1997a.
Domaszewski-Dobson 1967, 32-34.
CIL III 1478 = IDR III/2, 428.
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promoted to the centurionate of an auxiliary cohort (CIL V 8185) or even directly
to the legionary one (CIL XII 3177). They apparently have deputies, at the same
time students, because of their financial duties. Discens aquiliferum and discens
signiferum are young recruites - tirones, in personal service of the aquilifer or
signifer. 30
The persan in question, veteran of XV Apollinaris, is alsa a decurion in
Sarmizegetusa, having as heir the centurion C. Iulius Macer.
As it can clearly be observed, the population of Ulpia Traiana
Sarmizegetusa contains a few military elements of lower rank. This, added to the
centurions and the simple soldiers, form a part of population having a military
origin, that is, mast of the times, settled here only after the discharge. Eleven
immunes and principales are attested in Sarmizegetusa, but only on seven or eight
ranks. 31 Out of these seven ranks, only three have a military esence, faur of them
being bureaucrats. Regarding the status of the rank, we have only two immunes
and five principales. The two immunes are both part of an officium, where they
stand on inferior positions. A librarius a rationibus is part of the officium
rationum, the staff of the camp prefect, where he places very low, between the
junior-slaff posts. The adiutor offici corniculariorum is likewise an inferior rank,
assistant to the cornicularius.
Out of the five ranks of principales that we find in Sarmizegetusa, faur of
them are part of an officium. This is very important alsa in establishing the
proportion of military ranks in comparison to the staff posts. However, only two
of the officiales in Sarmizegetusa are bureaucrats. The scriniarius is a superior
secretary in the staff of the praetorian prefects, introduced in the lower hierachy
only from the 3rd Century onwards. The actarius is the leading secretary of an
auxiliary unit, mostly cohorts, being part of a superior officer 's staff. The other
two officiales have mostly military duties. The frumentarius has been discused in
detail, revealing his obscure status and allegiance. For the beneficiarius consularis
we cannot say for sure if he had only military duties, because we do nat know
exactly which dulies he had, when detached or present at the praetorium
consularis. W e can however say that he was used for all kind of tasks, military or
civil, and that he was the mast common rank in the officium consularis. Therefore,
we have only one pure military rank left, the signifer. His role in the legionary
century is well known and understood. Together with the tactica! role, that of
standard bearer, he has alsa a financial one, keeping the century' s savings.
The position in the military hierachy is, very often reflected alsa in the civil
one. From the eleven characters involved, five of them are part of the ordo
30

Domaszewski-Dohson 1967, 43-44; Speidel 1982, 856-857.
The eighth rank is that of magister k(?ampi), which was estahlished to he douhtful, soit will he
excluded from the statistics.
31
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decurionum, being therefore of high social status. Two of them, the scriniarius and
his brother, the frumentarius are granted a very special status, that of decurion in
absence, very probably due to their father 's higher social status. The father, also a
beneficiarius consularis, became, after his discharge, a decurion and, eventually a
llvir, chief-magistrate of Sarmizegetusa. This special family is highly honoured by
the ordo decurionum of Sarmizegetusa, and their monument is raised in a place
offered by the city, in the forum.32 Hence the privileges granted to the two sons.
Another former beneficiarius held a full civil carrier, being a decurion, quaestor,
and, finally a llvir of the Dacian city. Finally, the signifer was also a decurion in
Sarmizegetusa, having a centurion as heir.
The others have no special social status, due to various reasons. For
example, the actarius is attested as soldier, dedicating an altar to Minerva Augusta.
The librarius, although coming from a well placed family in the city' s society, he
<lied very young, at the beginning of his carrier. This is also the case for the
adiutor, he was attested when raising a monument for his father. One of the
frumentarii <lied also very young, at 19, having therefore no chance to prove
himself. Finally, one of the beneficiarii dedicated an altar to Iupiter optimus
maximus, as many ofhis kind do.
The eleven cases of immunes and principales attested in Sarmizegetusa are
only a small part of the nearly three hundred such characters from all the
province. They present us with an image, revealing the very important role of the
soldiers in Roman provincial society, especially in a case such as Dacia. As we
have taken notice, at the middle of the 2n<l Century and at the beginning of the 3'd,
the former military personell was used in creating a local elite, financially potent,
and which was very available in spending their money to create a good self-image.
Sarmizegetusa is a case which revelas this connection between military and civil,
even in the delicate matter of hierachy.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE

SISTEMATICE LA POROLISSUM
DUMITRU GHEORGHE TAMBA

30 YEARS OF SYSTEMATIC ARCHAEOLOGICAL RESEARCH
AT POROLISSUM
Abstract: In 2007 there were 30 years since the beginning of the
archaeological systematic research at Porolissum. The archaeologica/ team,
that has been managing the research, works in partnership, grounding an
Partnership Agreements between History and Art County Museum of Zalău
and the Archaeological and History of Art Institute Cluj-Napoca. The
researcher was Prof Eugen Chirilă and currently is Prof PhD Nicolae Gudea.
The research is made according to a division of the Archaeological Complex
and by taking into account the land survey of the area.
The objective under research, which is referred to in this document, is
conventionally named LM3. The building is part of the civilian building
category from the military vicus of the great fort an the Pomet hi// of
Porrolissum. The objective was researched during three digging campaigns
and it proved to be a dwelling. The results of the research were va/ued in this
document in a micromanographical representation, by taking into
consideration a new system in the Romanian analysis historiography, which
considers a certain structure with: the position of the objective within the
Archaeological territory, respectively the vicus, the research that was dane (an
campaigns), the technical analysis of the data that were gathered, the
constructive structure of the objective, its purpose, a presentation of the
archaeological material that was recovered, the tables with the statistics of the
discoveries, representation with the results of the digging and the
archaeological material that was discovered.
Rezumat: ln anul 2007 s-au împlinit 30 de ani de când au fost
demarate cercetări arheologice, sistematice la Porolissum. Colectivul de
arheologi, ce au coordonat şi coordonează şi în prezent cercetările
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colaborează

în baza Contractelor de colaborare, încheiate între Muzeul
de Istorie şi Artă Zalău şi Institutul de Arheologie şi Istoria artelor
Cluj Napoca. Responsabili Ştiinţifici a fost prof Eugen Chirilă iar în prezent
este Prof Univ. dr. Nicolae Gudea. Cercetările sunt realizate conform unei
sectorizări a Complexului arheologic şi avându-se în vedere ridicarea
totpografică existentă a suprafeţei respective.
Obiectivul cercetat, la care se face referire în materialul de faţă, este
convenţional numit LM3. Clădirea face parte din categoria clădirilor civile
din vicusul militar a castrului mare de pe dealul Pomet de la Porolissum.
Obiectivul a fost cercetat pe parcursul a trei campanii de săpături şi s-a
dovedit a fi o clădire locuinţă. Rezultatele cercetării au fost valorificate in
materialul de faţă sub formă micromanografică avându-se în vedere un
sistem nou în istoriografia românească de analiză, ce are în vedere o anumită
structură cu: pozitia obiectivului în cadrul Rezervaţiei arheologice, respectiv
cea a vicusului, cercetările realizate (pe campanii), analiza tehnică a datelor
obţinute, structura constructivă a obiectivului, destinaţia acestuia, o
prezentare a materialului arheologic recuperate, tabele cu statistica
descperirilor, ilustaţie legată de cele constatate în săpătură şi de materialul
arheologic descoperit.
Keywords: Porolissum, vicus, objective LM3, civilian building, dwelling.
Cuvinte-cheie: Porolissum, vicus, obiectiv LM3, clădire civilă, locuinţă.
Judeţean

Cercetări

în vi cu sul militar al castrului de pe dealul Pomet- Cladirea LM3

În vara anului 2007 s-au implinit 30 de ani de la reluarea cercetărilor
arheologice, la Porolissum. Sunt apreciate ca fiind primele cercetări arheologice
sistematice realizate aici, deoarece la Porolissum au mai fost efectuate, în timp,
săpături care n-au avut însă un caracter sistematic, sau care nu în toate cazurile
pot fi apreciate cercetări arheologice. De-a lungul timpului, suprafaţa anticului
Porolissum a fost deranjată de săpături efectuate de căutători de comori, care
încercau să se îmbogatească în urma descoperirii unor artefacte din metal preţios.
Este posibil, ca în anumite situaţii, unii să fi chiar reuşit. Potenţialul arheologic al
zonei a fost evidenţiat de-a lungul vremii prin descoperiri întâmplătoare realizate
de către localnici. De la Porolissum provin cele mai vechi piese de aur descoperite
în România, respectiv tezaurul din piese de aur format din pandantive
reprezentând idoli feminini, plăcuţe etc. Cei patru idoli din aur sunt expuşi la
Muzeului National de Istorie a României - Bucureşti. O simplă descoperire
întâmplătoare a putut înfierbânta imaginaţia unora, care sperau ca, efectuând
săpături în zona sitului, să se poată îmbogăţi peste noapte.
In anul 1977, la Porolissum au fost demarate cercetări arheologice
sistematice, rod al colalaborării între Institutul de Arheologie din Cluj, reprezentat
de regretatul prof. Eugen Chirilă - responsabil ştiinţific, pe atunci, al cercetărilor
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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şi

prof. univ. dr. Nicolae Gudea, actualul responsabil ştiinţific, pe de o parte, iar,
pe de alta parte, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă - Zalău reprezentat în acea
perioadă de prof. Vasile Lucăcel, în calitatea sa de director. Abordarea sistematică
a cercetărilor s-a făcut în conformitate cu o sectorizare a complexului şi cu
stabilirea unor priorităţi pe sectoare şi pe obiective. S-a avut în considerare, în
acest sens, şi ridicarea topografică a suprafeţei sitului. Colectivul de arheologi care
a coordonat şi coordonează cercetările a fost format, în timp, de dr. Al. V. Matei,
dr. Bajusz Istvan, dr. Dumitru Gheorghe Tamba, prof. Iancu Moţu, dr. Cornelia
Stoica, dr. Horea Pop, dr. Călin Cosma şi prof. Eric de Sena. Incepând cu anul
2006, colectivul a fost mărit cu doctoranzi şi masteranzi ai Faculăţii de istorie a
Universităţii „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, care parcurg, astfel, etape de formare ca
specialişti în domeniu.
S-au împlinit, aşadar, 30 de ani de muncă în domeniul arheologiei antice la
Porolissum. Sunt 30 de ani, apreciem, fără a putea fi acuzaţi de falsă modestie, în
care au fost obţinute rezultate deosebite, atât din punct de vedere al cercetărilor, a
valorificării stiinţifice a acestora, cât şi sub aspectul valorificării muzeografice şi
turistice. Astfel, Porolissum a devenit unul dintre cele mai cunoscute situri de
epocă romană din ţară, beneficiind, în prezent, de o recunoaştere internaţională.
Valorificarea ştiinţifică a cercetărilor prin materiale, articole, studii, lucrări
monografice, publicate în ţară şi în străinătate i-au adus recunoaşterea bine
meritată.

Lucrările

de conservare şi restaurare au permis valorificarea sa din punct de
vedere muzeografic şi turistic. Rezervaţia arheologică Porolissum este în prezent
un adevărat muzeu în aer liber inclus în circuitele turistice interne şi
internaţionale. De la an la an, numărul celor ce-l vizitează, mai mult sau mai puţin
organizat, este într-o continuă creştere.
O parte a cercetărilor realizate evidenţiază, sub aspect arhitectural şi
urbanistic, evoluţia vicus-ului militar al castrului de pe dealul ce este cunoscut azi
sub toponimul Pomet.
Evoluţia aşezării este evidenţiată arheologic prin etape distincte de
construcţie, prin tehnicile de construcţie adoptate şi prin felul în care s-a realizat
extinderea sa în afara spaţiului iniţial alocat. Sub aspect arhitectural, de-a lungul
existenţei sale, sunt înregistrate cazuri de construcţii (ne referim aici, în primul
rând, la construcţiile ce erau, ca destinaţie, locuinţe), care cunosc o evoluţie, prin
reconstrucţii şi extinderi succesive. Clădirile de tip locuinţă în evoluţia aşezării au
fost la început semiîngropate (bordeie) de lemn, cu o structură mixtă (lemn şi
tegulae sau chirpici), sau, mai târziu, cu fundaţie şi elevaţia zidurilor din piatră.
Sub aspect urbanistic, vicus-ul militar de la Porolissum s-a dezvoltat în
raport cu drumurile ce ieşeau din castru pe trei dintre principalele sale porţi: porta
praetoria, porta principalis dextra şi porta principalis sinistra. Ele au reprezentat
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arterele rutiere de bază în aşezare, la ele se racordau celelalte drumuri secundare.
Acestea, împreună, formau o reţea rutieră şi pietonală intravilană. În raport cu
drumurile existente şi cu o parcelare prealabilă a suprafeţei de teren alocată, în
vicus au fost ridicate, după destinaţia avută, diferite construcţii, fie ele civile, fie
publice. Acestea erau ridicate în conformitate cu un plan urbanistic, se pare,
dinainte conceput şi se aliniau de o parte şi de alta a drumurilor.
În structura vicus-ului militar porolissens au fost cercetate arheologic
construcţii cu diverse destinaţii, de la cele ce erau locuinţe, la magazine, ateliere,
cârciumi sau temple. Au fost înregistrate şi cazuri în care destinaţia lor a fost una
mixtă (locuinţă - magazin, în cazul clădirilor L7 şi, se pare, L3 şi L4; locuinţă
atelier, în cazul clădirii LM3; sau templu-cârciumă, în cazul obiectivului LM 1LM lS).
În continuare, vom aborda subiectul pe care ni l-a oferit finalizarea
cercetării obiectivului arheologic convenţional numit LM3, ce a fost ca destinaţie
o clădire - locuinţă, în structura căreia funcţiona, în opinia noastră, un atelier de
produs şi prelucrat sticla, precum şi un punct unde erau commercializate
produsele atelierului respectiv.
Cladirea LM3 se găsea in stânga drumului roman ce urca spre castru
dinspre vama romană, respectiv dinspre zona denumită, în structura complexului
arheologic Porolissum, Terasa Sanctuarelor (Fig 1). Clădirea a fost ridicată în
imediata vecinătate a drumului. între dalele drumului roman şi zidul de incintă
nu a existat rigolă, pentru evacuarea apei pluviale. Suprafaţa unde a fost construită
este dată de şeaua largă de deal ce face legătura între Dealul Irimiesei cu Dealul
Pomet. De la cladirea LM3 începe terasa tăiată de drumul roman ce capătă, din
acest sector, un duct orizontal. Clădirea se găsea la 6,00 m NV de clădirea LMl şi
la 70 m N de colţul de N al castrului. Cercetarea a fost coordonată de D.Tamba de
la MJIA-Zalău şi N. Gudea de la Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca.
Cercetarea s-a derulat pe parcursul a 6 campanii de cercetări arheologice, în
perioada anilor 2000 - 2005 (fig.2).
Anul 2000
Sl/2000 (1,50 x 25,00 m) secţiune de control; trasată lateral-stânga
drumului ce urca dinspre vama romană spre castrul de pe dealul Pomet; a urmărit
identificarea unor posibile construcţii în zona respectivă.
Anul 2001
Caseta 1/2001
Caseta 2/2001
Caseta 3/2001
Caseta 4/2001

(3,00 x 6,00 m)
(3,00 x 6,00 m)
(3,00 x 7,00 m)
(3,00 x 6,00 m)

-

trasată

la SV de Sl/2000.
la NE de Sl/2000.
trasată la SV de Sl/2000.
trasată la Ne de Sl/2000.

trasată
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Anul2002
Sl/2002 (3,50 x 16,00 m) - trasată în continuarea cas 2/2001.
Caseta 5 (3,500 x 5,00 m) - trasată paralel cu cas. 1/2001, perpendicular pe
51/2000.
Caseta 6/2002 (3,50 x 6,00 m) - trasată dar neescavată.
Caseta 7/2002 (3,50 x 7,50 m) - trasată în continuarea cas 4/2001.
Caseta 8/2002 (6,50 x 5,00 m) - trasată lateral stânga cas. 5/2002.
Anul2003
Sl/2003 (32,50 x 4,00 m) - trasată pe direcţia NE-5V, paralel cu cas.2/2001
şi 52/2002.
82/2003 (15,00 x 4,00 m) - trasată paralel cu 51/2003.
Anul2004
Caseta 1/2004 (14,00 x 3,00 m) - trasată în continuarea cas.8/2002.
Caseta 2/2004 (3,00 x 5,50 m) - trasată paralel cu 51/2000.
Caseta 3/2004 (2,50 x 6,50 m) - trasată paralel cu 52/2003.
Anul 2005
Caseta 1/2005 (15,00 x 3,00 m) Caseta 2/2005 (15,00 x 3,00 m) -

trasată

în continuarea 52/2004.
trasată în continuarea cas. 4/2004.

Durata relativ lungă de timp alocată cercetării s-a datorat în primul rând
dimensiunilor pe care clădirea, într-un final, s-a dovedit că le-a avut. Până în
prezent, obiectivul arheologic LM3 s-a dovedit a fi clădirea locuinţă cu
dimensiunile cele mai mari, cercetată până în prezent în vicus-ul militar al
castrului de pe dealul Pomet, de la Porolissum.
În suprafaţa unde a fost ridicată clădirea LM3 în zid de piatră, într-o primă
fază de existenţă a aşezării, a existat o altă construcţie semiîngropată, cu structură
de lemn şi pereţi de chirpic.
Din punctul de vedere al evoluţiei vicus-ului, în finalul cercetărilor, pentru
zona clădirii LM3, au fost constatate arheologic existenţa a 6 faze de locuire şi de
construcţie:

Faza I-a - este reprezentată de etapa de amenajare a terenului şi de
delimitare a spaţiului alocat aşezării prin săparea unui şanţ şi ridicarea unui val
din pământ, de apărare. Este posibil ca, în aceasta primă fază, au fost realizate în
perimetrul vicus-ului militar construcţii semiîngropate, cu structură de lemn şi
pereţi de chirpic.
Faza a II-a - acesteia îi aparţine construcţia semiîngropată cu structură de
lemn şi pereţi din chirpic a carei urme au fost identificate în săpătură. Nu
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excludem posibilitatea ca ea să fi aparţinut primei faze de locuire a zonă; planul
construcţiei este nedeterminabil; era amplasată între drumul roman şi valul
şanţului de apărare. Au fost descoperite pe anumite porţiuni părţi ale pereţilor de
chirpic. Urmele puternice de arsură şi stratul de cenuşă constatate arheologic
indica faptul că existenţa acesteia s-a încheiat printr-un incendiu masiv.
Faza a III-a - este dată de momentul astupării şantului de apărare a vicusului, prin desfinţarea valului de pământ. O datare a momentului în care s-a
renunţat la valul şi la şanţul de apărare este imposibil astăzi de realizat, deoarece
din pamântul de umplutură al şanţului a fost recuperat puţin material arheologic,
iar cel existent nu ne ajută în acest sens, nefiind databil.
Faza a IV-a - în această etapă a fost construită prima parte a clădirii LM3,
respectiv LM3//l, cu ziduri de piatră; plan patrulater, cu dimensiunile de 16,60/
18,00 m; situată între drumul roman şi şanţul de apărare astupat, peste care s-a
suprapus parţial.
Faza a V-a - este dată practic de prima extindere a clădirii LM3. Denumită
convenţional LM3/2, a fost construită în întregime peste şanţul astupat, apreciem
că a avut rolul de a sprijini spre NE corpul de clădire LM3/l; umplutura şanţului,
nefiind stabilă, l-a afectat puternic, în această zonă, zidul de incintă NE-ic este, din
acel motiv, puternic înclinat în sensul pantei, spre NE. În momentul când se
realiza extinderea LM3/2, zidul de incintă de NE al LM3/l a devenit zid de
compartimentare.
Faza a VI-a - extinderea am denumit-o LM3/3 şi este etapa a III a de
extindere spre NE. În aceasta ultimă fază de construcţie clădirea dobândeşte
dimensiunile sale maxime, respectiv de 16,60 I 34,30 m, dimensiuni ce-i conferă
calitatea de cea mai impozantă, până la această dată, cladire civilă din vicusul
porolissens. Ca tip de construcţie, ea se înscrie în categoria Streifenhaus, respectiv
a clădirilor ce s-au dezvoltat pe lungime, iar ca destinaţie este o locuinţă, în primul
rând. În structura sa a funcţionat şi un atelier de produs şi prelucrat sticlă, dacă nu
cumva şi o prăvălie ce comercializa produsele atelierului.
Frontul spre stradă era de 16,60 m. Din datele tehnice de săpatură rezultă că
nu avea pe toata lăţimea faţadei porticus, ci numai pentru o porţiune în zona
centrală cu deschiderea de 9,00 m. În rest, bazele de coloană sau urmele lor
lipsesc, fapt ce ridică o serie de probleme în legătură cu elevaţia avută de faţada
clădirii.

Zidul din imediata vecinătate a drumului, pe care au fost ridicate coloanele
porticus-ului nu aveau o fundaţie mult adâncită în sol şi a fost realizat din pietre
de carieră de dimensiuni mari, în comparaţie cu pietrele folosite în rest pentru
ridicarea zidurilor clădirii. Pietrele, în acest caz, nu sunt prinse cu mortar, ca liant
a fost folosit pământ. Acest aspect sugerează rolul minor pe care acest zid l-a avut
în structura de rezistenţă a clădirii, el susţinea doar coloanele porticus-ului.
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O primă modificare a structurii interne a clădirii s-a realizat prin lucrări de
extindere, printr-o încăpere cu dimensiunile de 2.00 I 10.50 m; construită spre
clădirea LMl. Extinderea aparţinea primei faze de construcţie, respectiv fazei
LM3/l. De la etapa LM3/l, clădirea mai cunoaşte alte două extinderi spre NE,
etape marcate de fazele LM3/2, respectiv LM3/3.(Fig. 3) Astfel, LM3/2 este
reprezentată de prima extindere spre NE cu o încăpere cu dimensiunile de 11,70 I
3,30 m. Extinderea s-a realizat pe toată lăţimea construcţiei, care îşi măreşte
dimensiunea pe lungime cu 3,30 m. Zidurile prin intermediul cărora s-a modificat
dimensiunea pe lungime erau adosate pe zidul de NE al LM3/l, dovadă a faptului
că au fost construite ulterior acestora. O a treia modificare a dimensiunilor se
realizează tot pe direcţia NE, tot prin construirea unor ziduri adosate pe zidul de
incintă de NE, de data aceasta al LM3/2. În noua situaţie, acesta a devenit zid de
compartimentare. în aceasta fază de construcţie, clădirea dobândeşte, prin
extinderea LM3/3, dimensiunile maxime, respectiv de 16.60 I 34,30 m.
Tehnica de constructie a zidurilor a fost opus incertum, deşi au fost
constatate pe parcursul cercetărilor şi porţiuni de zid unde s-a făcut apel la tehnica
opus mixtum. Menţionăm faptul că zidurile nu au în toate cazurile un duct
rectiliniu. Sunt înregistrate arheologic situaţii în care ele şi fundaţiile lor au suferit
deviaţii de la starea iniţială, atât pe orizontală, cât şi pe verticală. Cele constatate
arheologic se datorează instabilităţii solului, cu toate că s-a încercat evitarea
acestei situaţii prin supradimensionarea fundaţiei pe lăţime. Acest lucru a fost
realizat printr-o crepida cu lăţimea de 0,10 - 0,15 m practicată pe faţa interioară.
În realizarea zidurilor a fost folosită piatra spartă de carieră, de dimensiuni
mijlocii. În cazul zidului ce susţinea porticul, pietrele folosite au fost de
dimensiuni mari, iar în cazul extinderii LM3/l, în zona colţului de E, zidul, unde
acesta se adosa pe zidul de incintă, era realizat din pietre de dimensiuni mici
comparativ cu pietrele folosite în rest. Faptul că acest zid a fost adosat şi nu
îngemănat, aspect la care se adaugă faptul că pietrele folsite în ridicarea sa sunt de
cu totul şi cu totul alte dimensiuni, ne determină să considerăm că extinderea, cu
toate ca aparţinea fazei LM3/l, a fost realizată ulterior acesteia. Tot sub aspectul
tehnicii de construcţie mentionăm faptul că, zidurile de incintă aveau grosimea de
0,60 - 0,70 m, iar cele de compartimentare de 0,30 m. Zidul de NE al LM3/l,
apreciat ca fiind iniţial zid de incintă, avea o grosime de 0,70-0,75 m, aspect
datorat faptului că a fost construit în zona umpluturii şantului de apărare a vicusului, la care s-a renunţat la un moment dat, când s-a putut realiza extinderea
clădirii. Terenul, datorită stratului de umplutură a şanţului, prezenta o puternică
instabilitate. Prin grosimea zidului s-a urmarit amplificarea structurii sale de
rezistenţă.

În legatură cu structura internă a clădirii LM3 putem face următoarele
precizări: spre drum, avea un porticus ce delimita un spaţiu acoperit, de acces, cu
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dimensiunile de 15,00/ 2.50 m, spaţiul l-am denumit incinta A. O a doua incăpere,
denumită B, cu dimensiunile de 10,50/2,00 m, a fost construită în partea dreaptă a
clădirii, spre clădirea LMl. O a treia încăpere, denumită C avea dimensiunile de
5,00/6.70/5,50/6,00 m; se găsea în stânga încăperii B. Încăperea D se găsea în
stânga încăperii C cu care avea zid comun; avea dimensiunile de:
7,00/4,40/6,30/5,60 m. Încăperea E se găsea în continuarea încăperii C cu care avea
zid comun, respesctiv cel de SV; avea dimensiunile de 5,30/4,00/5,60/4,40 m.
Încăperea F se găsea în stânga încăperii E cu care avea zid comun, respectiv zidul
său de NV. Încăperea G este în continuarea încăperii E; are dimensiunile de
5,60/3,60/4,00/2,60 m; era prevăzută cu sistem de încălzire cu hypocaustum.
Sistemul de canale de dirijare a aerului cald şi a fumului pe sub podea a fost
realizat prin ziduri de piatră rudimentar construite, fapt ce denotă că au fost
realizate într-o faza târzie de locuire în clădire. Încăperea H se găsea in stânga
incăperi G, rerspectiv in continuarea incăperii D; avea dimensiunile de 5,70/
4,00/7,003,50 m. Încăpera era prevazută şi ea cu sistem de încalzire cu
hypocaustum. De data aceasta, sistemul de încălzire a fost realizat mai îngrijit,
decât am constatat în cazul incăperii G. Podeaua, din tegulae, se sprijinea pe
aliniamente pilae pătrate sau rotunde. Au fost identificate şi rercuperatoare de
căldură, precum si tegulae mamatae. ln peretele comun cu incăperea I a fost
descoperită o fantă. Realizată prin intermediul unor cărămizi, orificiul practicat în
zid permitea aerului cald şi fumului, ce reprezenta, practic, agentul termic prin
intermediul căruia se încălzeau încăperile, să fie dirijate şi în direcţia încăperii
respective. Încăperea I se găsea în continuarea încăperii H, zidul său de E era zid
de incintă al clădirii. Încăperea avea dimensiunile de 2,60/6,10/2,10/6,80 m. O
ultimă încăpere, la extremitatea de NE a clădirii, avea dimensiunile de
2,90/3,40/3,00/3,30 m. Clădirea în extremitatea sa de NE era delimitată de un pavaj
din dale de piatră, care putea fi un drum, sau o suprafaţă pavată, care putea fi chiar
o curte pavată cu dale de piatră.
Din punct de vedere stratigrafic, avem constatată arheologic o situaţie
completă pe lungime, peste toată clădirea, prin profilele obţinute de escavarea
cas l, cas 5/2001 şi a Sl/2003. Situaţia este relativ simplă şi se prezintă astfel:
sub nivelul humusului vegetal ce are o grosime de 0,15-0,20 m se evidenţiază
un nivel de darâmatură reprezentat de un strat de pamânt de culoare brun
închis. În componenţa lui au fost descoperite foarte multe tegulae, provenite
de la învelitoarea acoperişului şi pietre de la zidurile care la un moment dat sau năruit. Sub nivelul de tegulae a fost identificat un nivel de culoare maronie
pe care l-am considerat stratul de cultură roman. Cele două straturi compacte
de darâmatură căpăcuiesc practic stratul de cultură roman reprezentat de
nivelul de culoare maronie care este pigmentat în unele suprafeţe cu mortar şi
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Din nivelul respectiv a fost recuperat un bogat material arheologic
(tegulae, ceramică, sticlă, piese din metal-fier şi bronz etc.).
În săpatură nu s-a conturat în mod clar nivelul de călcare roman, respectiv
cel al podelei încăperilor. Delimitarea celor două straturi, respectiv a celui de
darâmătură, de cel de culoare maronie, am considerat că este nivelul de călcare
antic. Sub nivelul stratului de culoare maronie a fost identificat un strat de culoare
gălbuie, cu aspect lutos. Acesta indică prezenţa unui nivel de umplutură, ce
aparţine, în opinia noastră, primei etape, celei de amenajare a terenului în vederea
ridicării vicus-ului. Terenul accidentat, unde urma să fie ridicată aşezarea civilă a
castrului, a necesitat amenajări de teren prin terasări şi nivelări, ce a implicat
mutarea unui volum mare de pamânt. Acest aspect a fost constatat arheologic în
urma cercetărilor realizate şi în alte sectoare ale complexului Porolissum. Nivelul
respectiv de umplutură, ca urmare a amenajărilor amintite, a oferit date în
legătură cu prezenţa unor construcţii cu structura de lemn şi pereţi de chirpic, ce
au aparţinut unei prime faze de locuire în vicus-ul militar.
Cladirea LM3 reprezintă la această dată cea mai impozantă, prin
dimensiuni, clădire civilă cercetată din vicus-ul militar de la Porolissum. Este
pentru prima oară când a fost constatat arheologic o evoluţie, la aşa dimensiuni,
în mai multe etape, a unei clădiri. Acest aspect constatat arheologic evidenţiază,
fenomenul de evoluţie urbanistică.
Clădirea beneficia, pentru anumite încăperi, de sistem de încălzire cu
hypocaustum. În ceea ce priveşte sistemul de încălzire, acesta înregistrează două
faze de construcţie evidenţiate de tehnica de realizare şi calitatea lucrărilor. Aceste
aspecte dovedesc existenţa a cel puţin două etape de locuire în clădire. Sistemul de
încălzire identificat în încăperea G, realizat într-un mod rudimentar, sugerează o
locuire târzie, cel puţin în această încăpere.
în urma cercetărilor nu au fost descoperite elemente care să aparţină şi care
să dovedească existenţa sistemului de aducţiune a apei în interiorul clădirii.
Clădirea convenţional numită LM3 s-a dovedit a fi o clădire care se înscrie
în categoria celor de tip Streifenhause, cu destinatia locuinţă. Numărul extrem de
mare de mărgele de sticlă, precum şi rebuturile de turnare din sticlă descoperite,
ne determină să considerăm ca posibilă destinaţie a anumitor încăperi a fost cea
de atelier de produs şi prelucrat sticla şi eventual magazin, unde se comercializa
produsul manufacturier al aterierului.
Materialul arheologic recuperat cu ocazia cercetării obiectivului LM3 este
bogat şi divers sub aspect tipologic. Acesta a fost analizat şi prelucrat conform
unui sistem propriu care are în vedere clasificarea sa după materialul din care a
fost realizat, destinaţia avută şi utilitatea sa.
Cum este firesc, prin destinaţia avută de construcţie, materialul arheologic
recuperat în urma cercetărilor este reprezentat de categoriile ceramice care
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predomină. În categoria lor se încadrează materialele de construcţie (ţigle, olane,
cărămizi). O altă categorie de material de construcţie, de data aceasta din fier, sunt
cuiele şi piroanele, care sunt foarte bine reprezentate (fig. 3-4). Vasele ceramice
pentru păstrat alimente, preparat, servit, mâncat şi băut sunt şi ele bine
reprezentate şi se justifică într-un mediu cum este cel al unei clădiri locuinţă (vezi
tabelul statistic al descoperirilor). Ceramica de lux este şi ea reprezentată de
produse de import terra sigillata, ceramică cu decor lipit, terra sigillata
porolissensis şi, de asemenea, de vase ceramice glazurate, care scot în evidenţă
standardele înalte ale vieţii cotidiene a celor ce locuiau în această clădire. O
categorie de material arheologic bine reprezentată, atât în ceea ce priveşte
numărul, cât şi a diversităţii tipologice este cea a mărgelelor de sticlă (fig. 20), fapt
ce ne-a determinat să apreciem că în structura clădirii LM3 funcţiona un atelier
profilat pe producţia de mărgele de sticlă. În zona LM3/2 a fost descoperită o
cantitate mare de fragmente de sticlă, atât vase cât şi plăci de culoare alb
transparent sau albăstruie.
Dintre piesele cultice se evidenţiază o statuetă ce îl reprezintă pe Serapis (fig.
16) şi o plăcuţă de bronz ce îl reprezintă pe Hercules (fig. 35).
Podoabele de bronz descoperite sunt ace de păr, fibule (fig. 18). În această
categorie putem include şi diferitele tipuri de aplici, care însă intră în categoria
pieselor de echipament şi harnaşament (fig. 17).
Piesele monetare descoperite cu prilejul cercetării obiectivului LM3
(descoperiri făcute în perioada anilor 2000-2004) acoperă o perioadă cronologică
cuprinsă între Hadrianus şi Traianus Decius (determinarea monetelor a fost
realizată de către C. Găzdac de la IAIA Cluj-Napoca).
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STATISTICA DESCOPERIRILOR
Nr.
Crt

Simbol

2001

2002

2003

2005

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

25

XX

XX

XX

125

XXX

Piese de arhitectură

1
2
3

Baze
Coloane
Capiteluri

Piatră

2
3
4
5
6
7
8
9
10
li

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

I

2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14

de carieră
Piatră de carieră prelucrată
Cărămizi pentru paviment
Piese de mozaic din lut
Mortar

Materiale de construcţie
Pm
XXX
Pm
XXX
Te
XX

XX

Tencuială colorată
Tencuială normală
Ţigle

pentru

acoperiş

Ţigle ştampilate
Ţigle

cu inscripţie
cu urme de animale
Olane
Piroane şi cuie din fier
Scoabe din fier
Mansoane grindă
Cuie (subţiri şi mici)
Elemente îmbinare din fier
Ţâţâni din fier
Stâlpi de lemn (urme)
Plăci de sticlă pentru geamuri
Chirpici
Ţigle

Secure din fier
Furcă din fier
Cuţite din fier (lamă)
Ciocan din fier
Mâner de cuţit din os
Daltă din fier
Bridă din fier
Ace
Ace de cusut
Tipar pentru cozi de tapenă
Instrument de ştampilat din os
Sulă din os
Mâner bronz

Tea
Ts
Ti
Tu
To
Fcp
Fee
Fcm
Fc
Fî

10

55

2

17

23

Undte
Fu+ nume
Fu+ nume
Fu +nume

15
25
175
7

98

48

3
2

3

6

Fu+ nume

3
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2
3
4
5
6
7
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Fusaiolă

Creuzet
Tipar din lut pentru diverse
Râşniţă din piatră
Cute din piatră de gresie
Vas din piatră
Pisălog din piatră
Lanţ din fier

2

3
4
5
6

7

3
3

Ştampile
Toartă

vas bronz
Cui bronz
Burghiu
Tipar din bronz pentru turnat
fibule

Stilus din fier
Stilus din bronz
Stilus din os
Instrumente medicale din bronz
Plăcuţe pentru preparat alifii
Toartă vas
Instrumente din fier

I

3

Instrumente
Fs

Bi+ nume
Pi+ nume

8
Piese de uz casnic
Cl

Opaiţe

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ctip
Pu +nume
Pu +nume

15

Opaiţ

din bronz
Opaiţ din fier
Vase de bronz+ tortiţă
Vase de fier + toartă
Tacâmuri din bronz
Tacâmuri din os
Statuete din lut e,h,c,d,f
Clopo\d <lin bronz
Clopoţel din fier
Opaiţ din lut cu inscripţie
Verigă din bronz
Verigă din fier

Chei din fier
Broască din fier
Chei din bronz
Capac broască din bronz
Elemente broască din bronz
Butoni pentru pupitre din bronz
Verigi de fier

Bv
B +nume
Cs
B +nume

Piese pentru mobilier
Fi+ nume
4
Fi+ nume

4
6

2
3

5

5
2

Fi+ nume
Bi+ nume
Fi+ nume
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8
9

Verigi de bronz
Cârlige pentru atârnat din fier

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

Obiecte pentru toaleta personală
Bi+ nume
Bp +nume
Fi+ nume

Oglindă

2
3
4

Fi+ nume

175

metal alb
Pieptene din os
Pieptene din fier
Oglindă bronz

2

Vârf de lance din fier
Vârf de suliţe din fier
Vârf de săgeată din fier
Vârf de suliţe din broz
Vârf de săgeată din bronz
Opritor de arc din os
Bilă de praştie din piatră
Buterole din bronz

Arme
Fa+ nume
Fa+ nume
Fa+ nume

1
2

2
10

Oa+ nume
C +nume
Ba+ nume

5
3

2

2

Susţinător spadă

Piese de echipament şi îmbrăcăminte
Piese de la cămaşă zale
Ba+ nume
Catarame din fier
Fp +nume
2
Catarame din bronz
Bc
B +nume
Nituri pentru curele din bronz
Cuie fier pentru sandale
Fp +nume
B +nume
Cuiţe din bronz pentru sandale
4
8
Aplici din bronz
Aplică fier
Pandantive din bronz
Zăbală din fier

3
2

7
2

Podoabe
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Fibule din bronz
Fibule din fier
Aplice din bronz
Aplice din fier
Aplice din os
Ac de păr din fier
Ac de păr din bronz
Ac de păr din os
Mărgea din sticlă
Mărgea din piatră
Mărgea din os
Inel de bronz
Inel din sticlă

Bf
Ff
Ba
F +nume

3

3

5

2

18

2

4
10
24

3
3
8

4

B +nume
Op+ nume
Sm
Pm
C+ nume
B +nume
Si

3
4
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Inel din os
Inel
Pietre de inel din

Oi
piatră

semi/preţioasă

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Pietre de inel din

2

9

3

Lanţ

din bronz
Brăţară din bronz
Nas ture bronz
Cercel bronz
Lingută os
Colier bronz
Brăţară sticlă

Cărămidă/ ţiglă

2
3
6
7
8
9
10

sticlă

Mărgele

2

cu desenul

Piese pentru jocuri şi jucării
T +nume

jocului
Zar din os
Jetoane

Oz
Cr (rondei)

12

6

2

Jucărie cărucior

Fragment statuetă ceramică
Jetoane din ceramică cărămizie
Jetoane din ceramică cenuşie
Jetoane din os

24
JO

4
2

Ofrande
l

Inscripţii

de piatră

2
3
4
5
6

Relief cu

inscripţie

Placă votivă din piatră
Monete izolate
Tezaure monetare

7

Monumente din

I

Scoici
Melci

2

Figură umană

piatră

5

3

Alte obiecte neclasate

2
3
4
5
6
7

8
9

9

Cărbune de lemn (bucăţi
determinabile)
Case menajere
Statue colosală din bronz
Statuete bronz
Vase antropomorfe din lut
Vase pentru atârnat pe pereţi
Fluier din os

Cvd

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Obiecte nedeterminabile
de vase decoraţi
Piese din fier nedeterminabile
Piese din bronz nedeterminabile
Piese din sticlă nedeterminabile
Piese din piatră nedeterminabile
Zgură fier
Zgură bronz
Pereţi

1
2

3
4

5
6
7

8
9

14
22

Zgură sticlă

Bucăţi plumb topite
Os nedeterminabil

4

MATERIALE CARE SUNT LEGATE DIRECT DE ALIMENTAŢIE

2
3
4
5

6
7
8
9

1

2
3
4
5

6
7
8
9

Vase pentru păstrat alimente solide (care curg)
Ceh
4
Chiupuri
Vase mari pictate cărămizii
Cvm
Cvm
Vase mari pictate cenuşii
Vase mari tip oală cărămizii
Vase mari tip oală cenuşii
Vas intregibil cenuşiu
Chiupuri roşii
3
Chiupuri cenuşii
Ceramică cu decor
Vase pentru păstrat
Amfore
Camf
Căni mari cărămizii
Ccan
Căni mari cenuşii
Ccan
Urcioare
Cu
Urcioare mari cenuşii
Cu
Urcioare mari cărămizii
Vase din sticlă
Sv
Vase cu două torţi
Vase mari patrulatere cu gât scurt

şi

transportat lichide
31
44
31
20
7
8

18
164
7
4

49
28

203
176
30
8
19
5

şi toartă

10

Vase mari patrulatere din

1

Mortaria
Mortaria 1
Mortaria 2
Mortaria 3

2
3
4
5
6

sticlă

Vas

6

Vase şi obiecte pentru prelucrat alimente înainte de gătit
Cmort
21
9

25
8
3

Râşniţă piatră
piatră
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Vase pentru gătit
Co
54
Co
18

Oale cărămizii (buze şi guri)
Oale cenuşii (buze şi guri)
Străchini oală cărămizii

516
634
4

Străchini oală cenuşii

Capace
Capace cărămizii
Capace cenuşii
Strecurători

Oale lucrate cu mâna cărămizii
Oale lucrate cu mâna cenuşii
Vase de bronz (toartă, tripes)
Buze nedeterminabile

38
42
223
114
35

C stre
Cm
Cm
Bv

12
24

39
67
34
3

8

Strecurătoare cărămizii

6

Oale
Vase pentru servit mâncarea pe masă
21
Cs
Strachină înaltă cenuşie
Cs
Strachină înaltă cu registru
17
Strachină înaltă cărămizie

2
3

208
303

30

8

cărămizie

4

Strachină înaltă

20

cu registru

cenuşie

5
6
7
8
9
10

Strachină

TS

C ts

Imitaţii după

TS
Strachină TSP cărămizie
Strachină TSP cenuşie
Strachină CDL cărămizie
Strachină CDL cenuşie

11
12

Strachină glazurată

13

Pateră cărămizie

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

C tsp
Ctsp
Ccdl
Cg
C fruct

Fructiere
cu mâner
Vase cu decor lipit
Vase glazurate
VaseTS
VaseTSP
Vase lucrate cu mâna
Vase pictate
Vase cu decor simplu
Strachină înaltă cu buza dreaptă
Fructiere cărămizii
Fructiere cenuşii

Strachină joasă

cu fund plat

18

9
19
5
19
5
12

Vase din care se mănâncă
Ssfp

cărămizie
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36
24
47
37
7
5
7
8
2
43
2
40
10
24
6

34

3
6
3
2

5

12
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2

Strachină joasă

cu fund plat

42

13

8

37

cenuşie

3

Strachină joasă

registru

4
5
6
7
8
9
10
11

cu fund inelar şi

cărămizie

Strachină joasă cu fund inelar şi
registru cenuşie
Farfurii
Farfurii din sticlă
Bol din sticlă
Farfurii cu agăţătoare cenuşii
Farfurii cărămizii
Farfurii cenuşii
Farfurii pentru peşte

Urcioare mijlocii

şi

mici

29

4

1
2
21
4

Vase din care se bea
Cu

24

cărămizii

2
5
6
7
8
9

Urcioare mijlocii şi mici cenuşii
Urcior glazurat
Cană mijlocie şi mică cărămizie
Cană mijlocie şi mică cenuşie

10

Cupe cărămizii
Cupe cenuşii
Pahar lut cărămiziu
Pahare din pastă cărămizie şi

11
12
13

8
l

C can

44
9

176
30

10
2

31

2

40

Cană mică cărămizie

Cană mică cenuşie

Ccup

7

cenuşie

14
15
16
17
18
19
20

2
3
4
5
6
7
8

Pahar lut cenuşiu

7
21

Cupă sticlă

Pahar sticlă
Pahar sticlă cu picior
Pahare cenuşii pictate
Căni

49

Flacoane

Materiale ceramică nedeterminabile
Funduri plate cărămizii
Funduri plate cenuşii
Funduri inelare cărămizii
Funduri inelare cenuşii
Toarte cărămizii
Toarte cenuşii
Pereţi cărămizii cu elemente de
decor
Pereţi cenuşii cu elemente de
decor
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

13

6
2

149
136
276
39
154
44

9
10

Buze de strachine
nedeterminabile cărămizii
Buze de strachine
nedeterminabile cenuşii
Buze de strachine variate cenuşii
Pereţi de vase cu inscripţii
Pereţi de vase pictate
Fund vas cu inscripţii

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Piese nedeterminabile
Piatră chilimbar
Ceramică cu inscripţie CUIENIS
Atipice cărămizii
Atipice cenuşii
Fragment hipocaust picior
Strachină joasă cu buză lată
Strachină înaltă cu buză roşie
Strachină înaltă cu buză găurită
Strachină greu determinabilă

26
25

Vase sticlă - funduri, buze, pereţi
Vase pentru păstrat unguente etc

Ceramică glazurată

roşie

Monete diferite
Emitent
Marcus Antonius
Vespasian
Vespasian

D

Ant

44

101

65
2

39

M

D(s)

s

Dp

As

Total

I
2

2

Titus Caesar
Domiţian

Traian
Hadrian
Hadrian
L. Aelius Caesar
Antoninus Pius
Antoninus Pius
Diva Faustina I
Faustina II
Marcus Aurelius
Commodus
Septimius Severus
Septimius Severus
Caracali a

3

3

6

6

2

5

2

9
8

I

2

3

2

I

2

7
3
3

1

I

I

2

I

2
14

4

9

4
2
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I

2

2
1

3

1

Macrinus
(Diadumenianus)
Elagabal
Severus Alexander

1

1

8

1

Traianus Dedus

1

Nedeterminabilă

6
34

TOTAL

22

2
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Fig. I. Plan amplasament

clădire

LM3, plan

clădire

cu

săpătură arheologică.

l

Fig. 2. Plan obiectiv LM3.
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Fig. 3. Materiale de
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construcţii

din fier: tipuri cuie.
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Fig. 4. Materiale de

construcţii

din fier: cuie şi piroane.
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Sem

Fig. 5. Materiale legate direct de alimentaţie:
vase pentru păstrat alimente solide care curg - chiupuri.
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Fig. 6. Materiale legate direct de alimentaţie: vase pentru prelucrat alimente - mortaria;
vase pentru păstrat alimente solide-oale.
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Fig. 7. Materiale legate direct de

Sem

alimentaţie:

vase pentru păstrat
tipuri de oale.
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o

Sem

Fig. 8. Materiale legate direct de alimentaţie: vase pentru servit la masă - tipuri
decor ştampilat (TSP).
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Fig. 9. Materiale legate direct de

\

(JJ

alimentaţie:

vase pentru servit la masă - tipuri
decor lipit (CDL).
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Fig. 10. Materiale legate direct de
vase pentru păstrat lichide - tipuri de
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alimentaţie:
căni şi
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Fig. 11. Materiale legate direct de

alimentaţie:

vase din care se mânca - tipuri de
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Fig. 12. Materiale legate direct de

alimentaţie:

Sem
I
vase din care se mânca - tipuri de
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Fig. 13. Materiale legate direct de alimentaţie: vase din care se mânca - tipuri de
vase din care se bea - pahar.
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Fig. 14. Piese de bronz: capace, mâner, fragment de vas.
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Fig. 15. Piese de bronz:

capsulă

pentru sigiliu din bronz.
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Fig. 16. Obiect cultic din bronz:

statuetă
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Fig. 17. Piese de echipament şi harnaşament din bronz: tipuri de aplici.
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Fig. 18. Podoabe din bronz: ace de

păr, fibulă
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Fig. 19. Instrumente din bronz: ace de cusut.
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Fig. 20. Podoabe din

sticlă:

tipuri de

mărgele.
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Fig. 21. Podoabe din bronz:

fibulă

bronz,

fibulă

fier,
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Fig. 22. Materiale legate direct de

alimentaţie:

vase pentru servit la masă.
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Fig. 23. Materiale legate direct de

alimentaţie:

vase pentru gătit - oale.
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Fig. 24. Materiale legate direct de

alimentaţie:

vase pentru gătit - oale.
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Fig. 26. Materiale legate direct de

alimentaţie:

vase pentru gătit - oale, tipuri de capace.
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vase pentru gătit - capace.
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Fig. 31. Materiale legate direct de alimentaţie: vase din care se mânca - străchini joase.
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Fig. 33. Podoabe de bronz: aplici, pandantive.
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Fig. 34. Podoabe din bronz: ace de păr, pandantive şi aplici, fibulă de argint (barbară),
fibulă de bronz, cutiuţe pentru sigiliu.
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VESTIGIILE MEDIEVALE TIMPURII DE LA
MARCA „PRIMĂRIA NOUĂ" (JUDEŢUL SĂLAJ)
DAN BĂCUEŢ-CRIŞAN

EARLY MEDIAEVAL VESTIGES FROM MARCA "PRIMĂRIA NOUĂ"
(SĂLAJ COUNTY)

Abstract: The settlement from Marca "Primăria Nouă" is placed on
the territory of Marca village (Sălaj County), in the very centre of the locality,
on a plateau on the left side of the Barcău River. It was identified by a chance
in 2006, when the works for the new building of the local administration
started.
Here we opened seven excavations units (rescue excavations) named:
A, B, C, D, E, F and G. In these surfaces we found two early mediaeval
features.
In Surfaces D and E was researched a deepened dwelling noticed C.
412006. In Surface C was researched a surface dwelling noticed C. 7/2006.
The mast important item is pottery. In the dwellings we have hand
made pottery, slow wheel made pottery and fast wheel made pottery. Using
the characteristics of the pottery and the dwellings discovered here and the
analogies for them, the early mediaeval vestiges discovered at Marca
"Primăria Nouă" can be dated in the VIII-th - IX-th centuries A.D. (possible
just in the first half of the VIII-th century A.D.).
Rezumat: Cercetarea arheologică preventivă efectuată în anul 2006 a
avut ca scop salvarea vestigiilor arheologice apărute în zona afectată de
construcţia noului sediu al Primăriei Comunei Marca.
ln suprafeţele cercetate au fost surprinse B complexe arheologice, din
care două aparţin perioadei medievale timpurii (complexele C. 4 şi C. 7).
Complexul C. 4 este o locuinţă adâncită iar complexul C. 7 o locuinţă de
suprafaţă.

Pe baza analogiilor constatate, considerăm că vestigiile medievale
timpurii descoperite la Marca „Primăria Nouă" pot fi datate în sec. VIII-IX.
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A vând în vedere însă şi raportul dintre cele trei categorii ceramice (ceramică
lucrată cu mâna = 22,8 %, ceramică lucrată la roata înceată = 45,8 %,
ceramică lucrată la roata rapidă= 31,4 %), încadrarea cronologică ar putea fi
restrânsă la prima jumătate a sec. VIII, fără să excludem posibilitatea ca
aşezarea să-şi aibă începuturile cândva la finalul sec. VII, iar locuirea să fi
durat până în a doua jumătate a sec. VIII - prima jumătate a sec. IX.
Keywords: settlement, rescue excavations, early mediaeval, deepened
dwelling, surface dwelling, VIIl-th - IX-th centuries A.D.
Cuvinte-cheie: Marca, preventivă, ceramică, locuinţe, ceramica,
secolele VIII-IX.

I. Introducere. Descrierea săpăturii
Localitatea Marca (corn. Marca, jud. Sălaj) este plasată pe partea stângă a
vau Barcăului (pl. I), componentă a unităţii geografice denumită Depresiunea
Şimleului. Situl arheologic de la Marca „Primăria Nouă" este situat pe un platou
aflat pe a doua terasă a râului Barcău (partea stângă a râului), aproximativ în
centrul localităţii.
Cercetarea arheologică preventivă efectuată în anul 2006 a avut ca scop
salvarea vestigiilor arheologice apărute în zona afectată de construcţia noului
sediu al Primăriei Comunei Marca. Situl arheologic a fost descoperit întâmplător
când beneficiarul a început excavarea şanţurilor fundaţiei clădirii (Bejinariu,
Băcueţ-Crişan 2007, p. 223).
În momentul începerii cercetărilor arheologice preventive, fundaţiile
clădirii (ziduri exterioare, zidurile camerelor) erau deja implantate în sol, iar în
interiorul câtorva camere s-a excavat de către beneficiar pentru amenajarea
beciurilor clădirii. În fiecare dintre cele 5 încăperi neafectate şi în zona accesului
în clădire au fost deschise câte o casetă, numerotate de la A la G.
Deoarece toate fundaţiile erau deja săpate şi betonate, pentru a avea profile
stratigrafice pe toate cele patrn laturi ale fiecărei casete, am lăsat martori pe aceste
laturi (între marginile casetelor şi pereţii din beton ai fundaţiilor). După ce a fost
săpată arheologic fiecare casetă (până la steril) am desfiinţat/excavat şi aceşti
martori, astfel că întreaga suprafaţă a fiecărei camere a fost cercetată şi toate
vestigiile au fost salvate.
Situaţia stratigrafică este identică în toate casetele excavate. Astfel, a fost
identificată următoarea suscesiune:
- strat cenuşiu modern (0-0,30 m)
- strat de pietriş modern (0,30-0,35 m)
- strat modern maroniu închis (0,35-0,60 m)
- strat negru cu material arheologic (0,60-0,80/0, 90 m)
- la adâncimea de 0,80-0,90 a fost atins sterilul arheologic (lut gălbui)
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Vestigiile medievale timpurii de la Marca

două

„Primăria Nouă"

221

In suprafeţele cercetate au fost surprinse 8 complexe arheologice, din care
aparţin perioadei medievale timpurii (complexele C. 4 şi C. 7).

II. Descrierea complexelor şi a materialului arheologic
Complexul C. 4/2006 a fost cercetat în Caseta D (dimensiunile de 3,40 x
2,80 m) şi în Caseta E (dimensiunile de 3,40 x 0,90 m). în caseta D, complexul a
fost surprins la adâncimea de 0,70 m, sub forma unei mari pete rectangulare de
culoare negricioasă. Acesta se adâncea până la -1,20 m (pi. II). O altă porţiune din
complexul C. 4/2006 a fost surprinsă în Caseta E (pi. II). Între m. 2,50 -3,40, la
adâncimea de 0,40 m a fost identificat cuptorul locuinţei C. 4/2006.
Instalaţia de foc a locuinţei consta într-un cuptor cu pereţii ridicaţi din
blocuri de micaşist şi pietre de râu. Podeaua locuinţei (surprinsă la -1,10 m) era
lutuită cu lut galben. Cuptorul a fost la rândul lui construit pe un „soclu" din lut
galben (pi. II).
Inventarul arheologic a locuinţei a constat în fragmente ceramice care
proveneau de la oale fără toarte, tăviţe şi ţesturi.
a. Oala lară toarte. Vasele din această categorie au fost lucrate cu mâna, la
roata înceată sau la roata rapidă.
Ceramica lucrată cu mâna. Această categorie este reprezentată prin câteva
fragmente de culoare brun-cărămizie, brun-negricioasă având ca degresant nisip,
pietricele şi paiete de mică. În general oalele fără toarte lucrate cu mâna sunt
nedecorate, însă în această locuinţă a fost descoperit un fragment decorat prin
incizare în pasta moale cu linii în val trasate paralel (pl. V /3).
Ceramica lucrată la roata înceată. Fragmentele ceramice descoperite sunt
de culoare brun-cărămizie cu pete negricioase sau roşcat-cărămizie. Degresarea
pastei s-a făcut cu nisip amestecat cu pietricele şi paiete de mică. Ornamentarea
ceramicii s-a făcut prin incizare în pasta moale utilizându-se următoarele
elemente de decor: banda de linii drepte, banda de linii în val asociată cu banda de
linii drepte, linia în val simplă, linii drepte paralele trasate distanţat.
Ceramica lucrată la roata rapidă. Datorită faptului că vasele au fost
modelate la roata rapidă, pe interiorul pereţilor şi a fundului sunt prezente inelele
rezultate în urma procesului tehnologic. În cazul unor fragmente ceramice şi pe
suprafaţa exterioară constatăm existenţa unor inele/caneluri. Datorită acestor
elemente în cadrul ceramicii lucrate la roata rapidă putem distinge două tipuri
care se diferenţiază prin modul de execuţie a suprafeţelor pereţilor şi prin pastă.
Tipul 1. Ceramică modelată la roata rapidă dintr-o pastă degresată cu nisip
amestecat cu pietricele şi paiete de mică, zgrunţuroasă la pipăit (pl. IIl/4-7).
Culoarea acestei ceramici este brun-cărămizie sau brun-cărămizie cu pete
negricioase. Vasele aparţinând acestui tip au caneluri/inele numai pe suprafaţa
interioară.
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Ornamentarea ceramicii s-a făcut numai prin incizare (în pasta moale),
elementele de decor utilizate fiind benzi paralele de linii drepte, banda de linii în
val asociată cu banda de linii drepte, linii drepte paralele trasate distanţat.
Tipul 2. Ceramică modelată la roata rapidă dintr-o pastă degresată cu nisip
fin, uneori amestecat cu puţine pietricele (pl. III/1-3). Paietele de mică sunt
prezente în ambele cazuri. Datorită degresantului utilizat, fragmentele ceeramice
sunt fine sau zgrunţuroase la pipăit. Culoarea ceramicii este negricioasă sau
gălbui-cărămizie.

Vasele arţinând acestui tip au caneluri/inele şi pe suprafaţa exterioară.
Aceste caneluri/inele nu sunt numai o simplă caracteristică a procesului
tehnologic, ele au şi rol estetic (decorativ). Prin urmare, decorarea acestor vase s-a
făcut prin crearea unei benzi de caneluri/inele plasată în zona umărului sau a mai
multor caneluri prezente pe tot corpul vasului. Într-un singur caz, peste banda de
caneluri au fost trasate (prin incizare în pasta moale) linii în val paralele (pl. III/2).
b. Tăviţa. Această formă este reprezentată de un singur fragment ceramic
de culoare brun-cărămizie, lucrat cu mâna dintr-o pastă degresată cu nisip cu
pietricele şi paiete de mică.
c. Ţestul. În locuinţă au fost descoperite două fragmente de ţesturi de
culoare brun-cărămizie cu pete negricioase. Degresarea pastei s-a făcut cu nisip cu
pietricele şi paiete de mică. Ambele fragmente provin de la ţesturi lucrate cu mâna.
CATEGORIE CERAMICĂ
Ceramică lucrată cu mâna
Ceramică lucrată la roata înceată
Ceramică lucrată la roata rapidă

PROCENTAJ
34,7%
34,7%
30,6%

FORMĂ CERAMICĂ

PROCENTAJ
86,9%
4,5%
8,6%

Oală fară

toarte

Tăviţă
Ţest

Complexul C. 7/2006 (cercetat în Caseta C care avea dimensiunile de 6,20 x
2,50 m). Complexul a fost surprins la adâncimea de O, 82 m, sub forma unei
aglomerări de pietre de râu, ceramică şi chirpic (pl. VII). Totodată la acest nivel
am sesizat apariţia a patru gropi de stâlp (pete circulare de culoare neagră). Toate
aceste elemente sugerează faptul că aici a fost surprinsă o locuinţă de suprafaţă.
Inventarul arheologic consta în fragmente de oale fără toarte lucrate la
roata înceată sau rapidă.
Ceramica lucrată la roata înceată. Fragmentele ceramice din această
categorie sunt de culoare brun-cărămizie cu pete negricioase. Pasta a fost
degresataă cu nisip amestecat cu pietricele şi paiete de mică.
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Decorul prezent pe unele fragmente a fost realizat prin incizare în pasta
moale şi constă în benzi de linii în val asociate cu benzi de linii drepte.
Ceramica lucrată la roata rapidă. Ceramica din această categorie este de
culoare cărămizie sau brun-cărămizie cu pete negricioase şi aparţine Tipului I.
Pasta a fost degresată cu nisip amestecat cu pietricele şi paiete de mică.
Ornamentarea ceramicii s-a făcut prin incizare în pasta moale, elementele
decorative utilizate fiind banda de linii drepte şi liniile drepte paralele ce acoperă
probabil aproape toată suprafaţa vasului.
CATEGORIE CERAMICĂ
Ceramică lucrată cu mâna
Ceramică lucrată la roata înceată
Ceramică lucrată la roata rapidă

PROCENTAJ
0%
66,6%
33,4%

FORMĂ CERAMICĂ

PROCENTAJ
100%
0%
0%

Oală fără

toarte

Tăviţă
Ţest

III. Încadrarea cronologică a vestigiilor
Săpăturile arheologice preventive efectuate în anul 2006 în localitatea
Marca (corn. Marca), punctul „Primăria Nouă" s-au soldat cu identificarea unei
noi aşezări medievale timpurii. Aici au fost cercetate două locuinţe, una de
suprafaţă şi una adâncită.
Cronologia vestigiilor descoperite la Marca „Primăria Nouă" poate fi
stabilită pe baza analogiilor cu alte descoperiri de acelaşi tip dar şi pe baza
raportului cantitativ dintre cele trei categorii ceramice existente în complexele
arheologice cercetate.
Locuinţa adâncită C. 4/2006 îşi găseşte analogii în aşezările de la Nuşfalău
„ Ţigoiul lui Benedek" (Băcueţ-Crişan 2004, pl. IV; Băcueţ-Crişan 2005a, pl. IV),
Pericei „Keller Tag" (Băcueţ-Crişan, Băcueţ-Crişan 2000, Fig. VII), Bobota „Pe
vale" (Băcueţ-Crişan, Sana 2005, pl. VIII) ş. a., în care au fost cercetate astfel de
locuinţe adâncite, prevăzute cu cuptoare cu pereţii ridicaţi din blocuri de gresie,
micaşist şi pietre de râu.
Locuinţe de suprafaţă, de tipul complexului C. 712006 de la Marca
„Primăria Nouă" au mai fost cercetate şi în alte situri, cum sunt cele de la Bobota
„Pe vale" (Băcueţ-Crişan, Sa na 2005, pl. VI), Zalău „B-dul Mihai Viteazul, nr. 104106" (Băcueţ-Crişan 2000, pl. II) sau Zalău „ Valea răchişorii/Palvar" (Băcueţ
Crişan, Băcueţ-Crişan 2003, pl. 76).
Materialul arheologic descoperit în cele două locuinţe este constituit în
totalitate din ceramică. Cantitativ, vasele lucrate la roata înceată sunt cele mai
numeroase, urmate de cele la roata rapidă şi apoi de cele lucrate cu mâna.
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CATEGORIE CERAMICĂ (TOTAL SIT)
Ceramică lucrată

cu mâna
Ceramică lucrată la roata înceată
Ceramică lucrată la roata rapidă

PROCENTAJ (TOTAl SIT)
22, 8 %
45, 8 %
31, 4 %

Ceramica din locuinţele de la Marca „Primăria Nouă" are aceleaşi
caracteristici ca cea descoperită în aşezările databile în sec. VII/VIII-IX din spaţiul
nord-vestic al României, amintim aici pe cele de la Popeni „Pe Pogor", Cuceu
„ Valea Bochii" (Băcueţ-Crişan 2006a, pl. 20, pl. 26, pl. 31, pl. 55, pl. 77) sau
Lăpuşel „Ciurgău" (Stanciu 1994, pl. VI, IX, X).
Asocierea ceramicii lucrate cu mâna cu cea la roata înceată a fost constatată
pentru majoritatea aşezărilor datate în sec. VIII-IX din nord-vestul României
(Băcueţ-Crişan 2006a, p. 53), prin urmare aşezarea de la Marca „Primăria Nouă"
se înscrie într-o caracteristică a epocii.
Interesantă şi importantă este ceramica lucrată la roata rapidă, prezenţa ei
la Marca „Primăria Nouă" nefiind o apariţie singulară în nord-vestul României.
Datorită caracteristicilor sale descrise mai sus, ceramica lucrată la roata rapidă
descoperită în cele două locuinţe este identică cu ceramica denumită de tip
Lazuri-Nuşfalău (Băcueţ-Crişan 2005b, p. 94; Băcueţ-Crişan 2006a, p. 63; Băcueţ
Crişan 2006b, p. 832), astfel că aşezarea de la Marca „Primăria Nouă" completează
lista siturilor în care a fost evidenţiată existenţa acestui tip de ceramică.
Pe baza analogiilor constatate, considerăm că vestigiile medievale timpurii
descoperite la Marca „Primăria Nouă" pot fi datate în sec. VIII-IX. Având în
vedere însă şi raportul dintre cele trei categorii ceramice (ceramică lucrată cu
mâna = 22,8 %, ceramică lucrată la roata înceată = 45,8 %, ceramică lucrată la
roata rapidă = 31,4 %), încadrarea cronologică ar putea fi restrânsă la prima
jumătate a sec. VIII, fără să excludem posibilitatea ca aşezarea să-şi aibă
începuturile cândva la finalul sec. VII iar locuirea să fi durat până în a doua jum. a
sec. VIII-prima jum. a sec. IX.
Toate consideraţiile făcute în acest moment despre cronologia descoperirilor de la Marca „Primăria Nouă" se referă srict la vestigiile descoperite până in
prezent. Prin urmare, nu excludem posibilitatea ca cercetările viitoare să aducă
informaţii noi care să infirme sau să susţină datarea propusă în acest stadiu al
cercetărilor.

În final, mai dorim să precizăm că având în vedere tehnica de lucru a
vaselor, pentru ceramică, în documentaţia grafică a fost utilizat următorul sistem
de simboluri:
Ceramică lucrată cu mâna (Hand made pottery): O
Ceramică lucrată la roata înceată (Slow wheel made pottery):
Ceramică lucrată la roata rapidă (Fast wheel made pottery):

e

+
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Location map of village Marca in the Sălaj County territory
Marca „Primăria Nouă". Dwelling C.4/2006
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Pl. I. Amplasarea localităţii Marca pe teritoriul judeţului
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NOI CONSIDERATII PRIVIND ORGANIZAREA
'
STĂPÂNIRILOR BIZANTINE DE LA DUNĂREA
DE JOS ÎN SECOLUL AL XI-LEA
VASILE MĂRCULEŢ

NEW CONSIDERA TIONS REGARDING THE ORGANIZA TION OF THE
BYZANTINE REIGN FROM LOWER DANUBE IN THE 11 m CENTURY
Abstract: In final victory against the Bulgarian Czardom, obtained by
Basileios II emperor in 1018, allowed the basileus to organize plenty of themes
in the territories of the abolished Bulgarian state. One of these, named
Paristrion or Paradunavon or the cities from the Danube included the
territories from the Lower Danube. The moment of its' constitution and
organization in the ll'h century had started a serious controversy in
historiography, which a/so continues at present. The information that we own
allow us to reach at the conclusion that the Paristrion-Paradunavon theme
was constituted 1018-1020 and it kept unchanged the initial recervice
organization al/ the way in the 1l'h century. Between 1072 and 1091 the
territories from the Lower Danube owned by the Byzantine power have been
released the Petchenegs taking their control. The ruler of the Petchenegs Ta tos
was recognized by the Byzantine authorities as exarchon, namely a replacer of
the theme's governor, in reality being free form Byzantium.
Rezumat: Victoria definitiva asupra Ţaratului Bulgar, obţinută de
împăratul Basileios II în 1018, i-a permis basileului să organizeze în teritoriile
statului bulgar desfiinţat mai multe theme. Una dintre acestea, numită
Paristrion sau Paradunavon sau a oraşelor de la Dunăre, includea teritoriile
de la Dunărea de Jos. Momentul constituirii acesteia şi porganizarea sa în
secolul al XI-iea au declanşat o serioasă controversă în istoriografie, care
continuă şi în prezent. Informaţiile pe care le deţinem ne permit concluzia că
thema Paristrion-Paradunavon a fost constituită prin anii 1O18-1020 şi că ea
şi-a păstrat neschimbată organizarea primită iniţial pe tot parcursul secolului
al XI-iea. Excepţia o reprezintă perioada dintre 1072 şi 1091, când teritoriile
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de la Dunărea de Jos, ieşite de sub stăpânirea Bizanţului au intrat sub
controlul pecenegilor. O căpetenie pecenegă, Ta tos, ocupă Dristra (I 072)
obţinând din partea Bizanţului recunoşterea titlului de exarchon, respectiv de
locţiilor al guvernatorului themei (c.1080 ).
Keywords: Paristrion-Paradunavon, Basileios II, cities Jrom the
Danube, Lower Danube, exarchon, Byzantine power.
Cuvinte-cheie: Paristrion-Paradunavon, Basileios II, oraşele de la
Dunăre, Dunărea de Jos, exarchon, stăpâniri bizantine.

Victoria completă obţinută în anul 1018 de împăratul Basileios II (9761025) asupra Ţaratului Bulgar, la capătul unui război întins pe durata a peste
patru decenii punea capăt existenţei statului bulgar şi îi permitea basileului
constantinopolitan să restabilească definitiv stăpânirea Imperiului Bizantin pe
Dunăre, de la confluenţa cu râul Sava până la vărsarea fluviului în Marea Neagră.
Teritoriile fostului Ţarat Bulgar erau organizate de Basileos II în mai multe unităţi
administrativ-militare, aşa-numitele theme. Una dintre aceste lheme cuprindea şi
teritoriile de la Dunărea de Jos.

Constituirea şi organiza.rea themei de la Dunărea de Jos în secolul al Xi-lea
În istoria themei de la Dunărea de Jos, numită Paristrion sau Paradunavon
sau a oraşelor de la Dunăre există o serie de aspecte obscure şi controversate. Unul
dintre acestea îl reprezintă momentul constituirii sale. Câteva exemple
considerăm că sunt edificatoare din acest punct de vedere.
Numeroşi istorici au susţinut constituirea themei Paristrion sau
Paradunavon ca unitate administrativ-militară distinctă de către Basileios II încă
din momentul desfiinţării Ţaratului Bulgar. Primul care a exprimat o asemenea
opinie a fost Nicolae Bănescu • Ulterior, teza sa a fost îmbrăţişată de numeroşi alţi
specialişti2. Nu insistăm asupra prezentării opiniilor exprimate întrucât am făcut
acest lucru în alte lucrări 3 , motiv pentru care considerăm că reluarea lor nu mai
este necesară.
Alţi istorici nu au împărtăşit această opinie, propunând alte date de
costituire pentru thema de la Dunărea de Jos. Spre exemplu, Vasili N. Zlatarski a
susţinut permanent că thema Paristrion sau Paradunavon a fost conslituită abia la
mijlocul secolului al Xi-lea şi atunci subordonată themei Bulgaria4• Istoricul
polonez Tadeusz Wasilewski datează constituirea themei Paristrion sau
Paradunavon în anul 1027, văzând în organizarea sa o consecinţă directă a
1

1

Bănescu

2

Vezi

1946, p. 54-60
asupra acestei probleme la Madgearu 2007, p. 47-48 şi n. 18.
3
Mărculeţ 2005, p. 57-58; Mărculeţ 2008, p. 21-22.
1
Zlatarski 1931, p. 49-67.
discuţia
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atacului pecenegilor, consumat în acelaşi an 5• O altă categorie de specialişti,
precum Ivan Jordanov, Paul Stephenson sau Ion Bica, invocând absenţa sigiliilor
cu titlul de katepano de Paradunavon înainte de ani 'SO ai secolului al XI-iea
consideră că faptul se datorează inexistenţei themei Paradunavon, thema Dristra
funcţionând cu acest nume până după tulburările provocate de pecenegi după
10456 • O opinie apropiată a formulat recent şi Al. Madgearu, care admite
funcţionarea themei Paradunavon din anul 1059 7 •
În ceea ce ne priveşte, ne menţinem opinia, formulată şi cu alte prilejuri,
anumă că thema Paristrion-Paradunavon a fost înfiinţată de Basileios II imediat
după desfiinţarea Ţaratului Bulgar. Pe temeiul informaţiilor de care dispunem,
considerăm că procesul de constituire a themei de Paristrion-Paradunavon în
structura sa definititivă s-a realizat în intervalul 1018-1020 având ca nucleu
vechiul strategat al Dristrei, reconstituit după anul 1000 pe măsura recuceririi
progresive de către Bizanţ a teritoriilor Bulgariei dunărene, până la Vidin 8•
Reşedinţa noii theme a fost stabilită la Dristra. In compunerea sa au intrat, foarte
probabil, pe majoritatea duratei existenţei sale teritoriile delimitate de valea
Timocului, la vest, Dunărea inferioară, din amonte de Vidin, de la confluenţa cu
Timocul, conform relatării lui Nikephoros Bryennios din anii '70 ai secolului al
XI-lea9 , până la guri, la nord, pantele merisionale ale Minţilor Balcani, la sud, şi
Marea Neagră de la gurile Dunării până la sud de Varna, la est 10 •

Opinii cel puţin la fel de variate au fost exprimate şi în ceea ce priveşte
organizarea themei de la Dunărea de Jos. Spre exemplu, la sfârşitul secolului al
XIX-iea şi la începutul secolului al XX-iea istoricul ceh C. Jirecek şi cel bulgar
V. N. Zlatarski, adepţi ai menţinerii unităţii Bulgariei şi sub stăpânire bizantină,
considerau thema Paristrion-Paradunavon ca o unitate administrativ-militară
subordonată themei Bulgaria 11 • Teza menţinerii unităţii şi autonomiei Bulgariei
sub stăpânire bizantină a găsit de asemenea un susţinător în istoricul rus
A. A. Vasiliev12 •

5

Wasiliwski 1975, p. 642, 645.
Stephenson 2000, p. 78, 94; Stephenson 2003, p. 115; Bica 2003, p. 98-107. Pentru discuţii, vezi:
Madgearu 2007, p. 47-48.
7
Madgearu 2007, p. 71.
8
Mărculeţ 2005, p. 59; Mărculeţ 2008, p. 22. Pentru funcţionarea Strategatului de DristraDorostolon ca themă la Dunărea de Jos, vezi: Mărculeţ 2007, p. 305-316.
9
Bryennios 1836, p. 100, unde, realtând incursiunile pecenegilor consumate în timpul
împăratului Mihail VII Dukas ( 1071-1078), afirmă că barbarii bântuiau „şi oraşele paristriene până
la Vidin".
10
Mărculeţ 2008, p. 24.
11
Jirecek 1876, p, 194-197; Zlatarski 1931, p. 49-67.
12
Vasiliev 1932, p. 423-424.
6
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Declanşarea marilor invazii turanice la mijlocul deceniului 3 al secolului al
Xi-lea, în primul rând pecenege, dar şi ale uzilor şi cumanilor, a afectat mai ales
themele bizantine din jumătatea nordică a Peninsulei Balcanice. Thema de la
Dunărea de Jos, aflată în prima linie a acestor invazii barbare a avut foarte mult de
suferit. Informaţiile precare şi confuze transmise de sursele de care dispunem cu
privire la situaţia sa a permis specialiştilor să formuleze numeroase ipoteze
privind organizarea sa în această epocă.
O asemena opinii privind reorganizarea timpurie a teritoriilor de la
Dunărea de Jos a fost formulată de istoricul Ion Barnea. Această presupusă
modificare a organizării iniţiale a stăpânirilor bizantine din zonă, respectiv a
themei Paristrion-Paradunavon, care, susţine el, ar fi fost operată de puterea
centrală bizantină, a fost pusă de istoricul român în legătură directă cu
declanşarea primelor invazii pecenege în imperiu, dintre anii 1027 şi 1036.
Conform opiniei exprimate de Ion Barnea, „e posibil ca în urma repetatelor invazii
pecenege din deceniile 3 şi 4 ale secolului al XI-iea şi îndeosebi ale celor din 1036,
imperiul a trecut la măsura de a grupa sub conducerea unui singur strateg toată
partea de răsărit a Peninsului Balcanice"13 • În sprijinul ipotezei sale, istoricul
amintit aduce sigiliul lui „!!af3i8 npwroanaramoc; Kai arparY/yoc; E>naKY/C: Kai
!!piarpac;", publicat de arheologul Petre Diaconu 14 •
Ipoteza lui Ion Barnea nu se confimă însă pentru perioada funcţionării
themei Paristrion-Paradunavon. Sigiliul protospătarului David nu poate invocat
în sprijinul susţinerii ei, întrucât acesta a guvernat la Dunărea de Jos imediat după
anul 1000, în primul deceniu al secolului al XI-iea, nu în perioada în discuţie. Pe
de altă parte, invaziile pecenege din această epocă, cu excepţia celor din 1036 nu
au afectat decât într-o măsură nesemnificativă teritoriile themei ParistrionParadunavon, cu excepţia estremităţii sale vestice, fapt ce nu impunea ca pe o
necesitate o asemenea măsură organizatorică.
O interpretare greşită a unui pasaj din Istoria lui Mihail Attaleiates, care îl
menţiona pe Romanos Diogenes, vestarhes şi „ rwv nEpi rov "larpov ăpxwv noAEWV
rovro1c;'', participant la luptele cu sauromaţii, din 1059 15 , în care i-a identificat pe
unguri, l-a determinat pe istoricul Nikolai A. Skabalanovic să susţină organizarea
unui al doilea Paristrion, diferit de la cel de la Dunărea de Jos, situat în regiunea
Sirmium-Belgrad, în vecinătatea Ungariei 16 •
Teza lui Skabalanovic a fost acceptată şi de V.N. Zlatarski, dar a fost
contestată de N. Bănescu şi Petre Diaconu. Aceştia au demonstrat că sauromaţii
din lucrarea cronicarului bizantin nu sunt ungurii şi pecenegii, iar luptele cu

Barnea, Ştefanescu 1971, p. 125.
Diaconu l 969a, p. 397.
15
Attaliotae 1853, p. 97.
16
Skabalanovic 1884, p. 228, n. 2.
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aceştia

au fost purtate de Romanos Diogenes în 1053 când era, într-adevăr,
guvernator al themei de la Dunărea de Jos 17 •
Discuţiile privind divizarea themei Paristrion-Paradunavon au fost
alimentate şi de informaţiile oferite de cronicarii Ioannes Skylitzes, Georgios
Kedrenos, Mihail Attaleiates şi Ioannes Zonaras referitoare la invazia uzilor din
1064-1065. Cu acest prilej cronicarii bizantini relatează că oraşele de la Dunăre
erau comandate de magistri Nikephoros Botaneiates şi Basileios Apokapes 18 •
Pasajele menţionate au generat o serioasă controversă în rândul
cercetătorilor. Două au fost problemele asupra cărora aceştia nu au reuşit să se
pună de acord: organizarea administrativ-militară a stăpânirilor bizantine de la
Dunărea de Jos şi identificarea unităţilor administrativ-militare guvernate de cei
doi generali bizantini.
În prezentul studiu ne vom opri doar asupa primei componente a disputei
în care s-au angajat de-a lungul timpului numeroşi istorici români şi străini 19 •
Asupra principalelor opinii exprimate ne vom opri în continuare.
Răspunsurile oferite de istorici acestei probleme sunt extrem de variate.
Numeroşi specialişti au susţinut că thema de la Dunărea de Jos şi-a păstrat
neschimbată structura organizatorică şi în momentele grave ale existenţei sale,
generate de invaziile pecenegilor din 1059 şi uzilor din 1064-1065. Principalul
exponent al acestei teze este istoricul N. Bănescu 20 •
Teza lui N. Skabalanovic, potrivit căreia în 1059 unitatea administrativmilitară a oraşelor de la Dunăre a fost reorganizată în două theme distincte,
purtând acelaşi nume, Paristrion, una având reşedinţa la Dristra, cealaltă la
Sirmium, şi-a aflat noi adepţi. Ea a fost acceptată iniţial de istoricul polonez T.
W asilewski, sau cel român Eugen Stănescu 21 .
Existenţa a două theme ale oraşelor de la Dunăre a fost susţinută şi de
istoricul Petre Diaconu. Spre deosebire însă de ceilalţi adepţi ai teoriei, acesta
susţine că „în toamna anului 1059 regiunea «oraşelor de la Dunăre» a fost
organizată în două theme, pe care le putem numi în chip convenţional: Paristrionul
de Est şi Paristrionul de Vest'', primul cu reşedinţa la Dristra, iar al doilea la
Serdika22 • Fundamentul tezei sale îl reprezintă informaţia transmisă de Ioannis
Skylitzes şi Ioannis Zonaras, potrivit cărora, în anul 1067, generalul Romanos
Diogenes a fost investit ooiJ{ L<X.pOtKf/c,2 3•
Bănescu 1946, p. 27-31; Diaconu 1970, p. 92-93.
Scylitzae 1839, p. 654, Cedrenus 1839, p. 581-587; Attaliotae 1853, p. 83, Zonarae 1871, p. 199.
19
Pentru prezentarea controversei în diferite etape ale sale, vezi: Bănescu 1946, p. 27-36, 84-90;
Diaconu 1970, p. 82-99; Madgearu 1998, p. 239-244
20
Bănescu 1946, p. 84-90.
21
Wasilewski 1964, p. 479-480; Stănescu 1968, p. 478, 483-485.
22
Diaconu 1969b, p. 447-448; Diaconu 1970, p. 95-97.
23
Scylitzae 1839, p. 663; Zonarae 1871, p. 203.
17

18

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

VASILE MĂRCULEŢ

244

Plecând de la aceeaşi informaţie, istoricul Milan Şesan ne oferă o altă teorie.
El susţine că ducele Sardikei „controla de asemenea şi regiunea de la Glavinitza la
Vidin' 12 4, ceea ce ar permite concluzia că în componenţa noii theme intrau
regiunile nordice şi nord-estice ale themei Bulgaria şi regiunile vestice şi sudvestice ale themei de la Dunărea de Jos.
Teza scindării themei oraşelor de la Dunăre în două, în 1059 sau mai târziu,
este respinsă de Al. Madgearu. Pe baza unor informaţii pertinente, acesta
conchide că „teoria separării în două a provinciei Paradunavon în 1059 devine
astfel o ipoteză lipsită de argumente temeinice"25 • Concluzia sa, formulată într-o de
dată recentă, este aceea că „ceea ce s-a petrecut de fapt în anul 1059 a fost
introducerea oficială a numelui Paradunavon, pentru provincia care se întindea în
vest până pe la Vidin' 126 • Cu acelaşi prilej, Al. Madgearu propunea o nouă
organizare administrativ-militară a stăpânirilor bizantine de la Dunărea de Jos în
secolul al XI-lea. Prin coroborarea informaţiilor transmise de sursele sigilografice
şi literare el identifica următoarea succesiune a unităţilor administrativ-militare
bizantine: Thema Driastra sau a oraşelor paristriene (1018-1059) şi Thema
Paradunavon (1059 - c. 1095) 27 • Asupra veridicităţii acestei noi opinii ne vom opri
în cele ce urmează.
Argumentul principal pe care Al. Madgearu îşi fundamentează concluziile îl
reprezintă titlurile guvernatorilor de la Dunărea de Jos, relevate de sursele
sigilografice şi literare. Astfel, pentru perioada 1018-1059, cea a presupusei
funcţionări a themei Dristra sau a oraşelor paristriene, domnia sa identifică cinci
guvernatori - Katakalon Kekaumenos, Mihail, fiul lui Anastasios, Constantin,
Leon Drymis şi Romanos Diogenes - care poartă titlul de „katepano de Dristra'',
pe sigilii, respectiv de „archon ton Paristrion poleon" şi „archon ton peri ton Istron
poleon", în sursele literare 28 • Pentru perioada 1059-c.1095, cea a prezumtivei
funcţionări a themei Paradunavon, Al. Madgearu identifică alţi opt guvernatori Demetrios Katakalon, Theodoros Pegonites, Nikephoros Botaneiates, Symeon,
Mihail, Nestor, Gregorios Mavrokatakalon şi Leon Nikerites - care au purtat
tilurile de „katepano de Pradunavon", pe sigilii, respectiv de „archon ton kata ton
Istron poleon" sau „duce de Paradunavon'', în sursele literare 29 .
Alternanţa titlurilor menţionate, întâlnite în toată perioada 1018-c.1095,
contrazice însă teza funcţionării succesive a celor două unităţi administrativmilitare, propusă de Al. Madgearu. De altfel, domnia sa însuşi sesizând neajunsul
Şesan 1978, p. 49.
Madgearu 1998, p. 239.
26
Madgearu 2007, p. 61.
27
Ibidem, p. 71.
28
Ibidem.
29
Ibidem.
21
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denumirilor de katepano şi archon, ne
oferă următoarea explicaţie: „Această alternanţă a denumirilor archon/katepan nu
înseamnă însă că s-ar fim produs modificări succesive în exercitarea conducerii. Se
observă că denumirea de archon a fost folosită doar în cronicile lui Scylitzes şi
Attaliates, în timp ce sigiliile, care erau ataşate la documente oficiale, conţin doar
denumirea de katepan. De regulă, titlul de archon se referea la conducătorul unei
regiuni autonome periferice. Totuşi, în cazul themei dunărene nu se poate vorbi de
o asemenea autonomie. Probabil că autorii celor două cronici au fost influenţaţi de
modul în care era percepută provincia de la Dunăre, populată de «mixobarbari»
[„ .]. Prin urmare, zona mixobarbară era o periferie din punct de vedere imaginar,
nu numai geografic. Ea era mixobarbară nu din cauza unui procent mai mic sau
mai mare de populaţiei negrecească, ci fiindcă era situată între două lumi. Astfel,
utilizarea termenului archon pentru unii dintre conducătorii themei Driatra sau
Paradunavon de către autorii cronicilor exprimă doar concepţia acestora nu şi titlul
oficial'130 •
In ceea ce ne priveşte, atât identificarea celor două unităţi administrativmilitare şi teritoriale care s-ar fi succedat la Dunărea de Jos, cât şi concluzia
privind folosirea alternativă a titlurilor de archon şi katepano nu ne satisfac, mai
ales că referirea la sursele literare este una truncheată, deoarece titlurile
denumirile apar şi în lucrările lui Georgios Kedrenos şi Ioannes Zonaras,
împreună cu cel de duce, care se regăseşte şi în Alexiada Annei Comnena.
Considerăm deci că, pentru formularea unui răspuns pertinent la această
problemă este absolut obligatoriu luarea în discuţie a tuturor informaţiilor oferite
de sursele literare şi sigilografice. Ca urmare, demersul nostru se va axa în
continuare pe analiza ştirilor referitoare la denumirile folosite de sursele bizantine
pentru a desemna stăpânirile imperiului de la Dunărea de Jos.
Conform surselor sigiligrafice, în perioada 1018-1059, guvernatorii themei
de la Dunărea de Jos au purtat titlurile de „Karrnavw rij<; 6.p1arpa<;'131 • În sursele
literare, în schimb, aceştia apar cu titlurile de „ăpxov rwv nap1arpiwv n6A.ewv", sau
„apxovrwv rwv nepi rov "Jarpov n6A.wv", sau în formula extinsă „ăpxwv wv rwv
sale, rezultat al

alternanţei

nepi TOV "Iarpov 1rOAEWV Kai xwpiwv'132 •
Aceste informaţii i-au permis istoricului Al. Madgearu cunoscuta concluzie
că în intervalul 1018-1059 în regiunile de la Dunărea de Jos a funcţionat thema
Dristra sau a oraşelor paristriene. Analiza lor atentă permite însă constatarea că
sursele sigilografice şi literare folosesc trei denumiri pentru a desemna stăpânirile
bizantine de la Dunărea de Jos: katepanatul Dristrei, arhontatul oraşelor
paristriene şi arhontatul oraşelor de la Dunăre, respectiv al oraşelor şi ţinuturilor
de la Dunăre.
30

31
32

Ibidem, p. 72.
Ibidem, p. 71.
Cedrenus 1839, p. 555, 585; Attaliotae 1853, p. 97.
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Abordarea atentă şi obiectivă a tuturor informaţiilor de care dispunem, ne
permite însă constatarea că aceleaşi denumiri sunt utilizate şi după 1059, până la
sfârşitul secolului al XI-iea, când, în opinia aceluiaşi istoric la Dunărea de Jos ar fi
funcţionat thema Paradunavon. Titlurile guvernatorilor, conservate de sursele
sigilografice şi literare, sunt edificatoare din acest punct de vedere. Spre exemplu,
titlul de katepano de Dristra, întâlnit pe sigiliile guvernatorilor din perioada 10181059, apare în sursele literare şi în perioada posterioară acestei date. Astfel,
conform informaţiilor transmise de cronicarul Mihail Attaleiates, în 1072, cu
prilejul revoltei oraşelor paristriene împotriva puterii centrale, împăratul Mihail
VII Dukas l-a numit pe vestarchul Nestor, „Karrnavw rije; t1piarpac;"33 • Titlul de
„archon ton paristrion poleon", atribuit prima oară de Georgios Kedrenos lui
Mihail, fiul lui Anastasios, în 1045-1046, este atribuit de Ioannes Zonaras şi
magistrilor Nikephoros Botaneiates şi Basileios Apokapes care, în 1064-1065,
erau „ rwv rraptarpiwv rr6A.t:wv ăpxovuc;"34 • Denumirea de Paristrion, folosită de
autorii bizantini pentru a desemna thema de la Dunărea de Jos o regăsim şi după
această dată. Astfel, Ioannes Scylitzes şi Ioannes Zonaras îl numesc pe vestarchul
Nestor „oov~ rwv Ilaptarpiwv"35 , Nikephoros Bryennios relatând atacurile
pecenegilor din anii '70 ai secolului al XI-lea afirmă că acestea afectau „şi oraşele
paristriene, până la Vidin"36 , iar Anna Comnena foloseşte clar denumirea pentru a
desemna stăpânirile bizantine dintre Munţii Balcani şi Dunărea inferioară, în anii
1087-109037 • În ceea ce priveşte denumirea de „oraşele de la Dunăre" sau „oraşele
şi ţinuturile de la Dunăre", care apare în anii 1042-1045 în titlul vestisului
Katakalon Kekaumenos, iar în 1053 în cel al lui Romanos Diogenes, o regăsim în
1064-1065 folosită de Ioannes Scylitzes şi Mihail Attaleiates în titlurile magistrilor
Nikephoros Botaneiates şi Basileios Apokapes, primul în formula „apxovrwv rwv
rrt:pi rov "Iarpov rr6A.wv", iar cel de-al doilea în cea de „ăpxovuc; rwv Kara rov

"Iarpov rr6A.t:wv"38 •
Facem aici precizarea că pe câteva sigilii ale lui Basileios Apokapes
descoperite în teritoriile themei de la Dunărea de Jos, generalul bizantin - în mod
arbitrar exclus de Petre Diaconu şi Al. Madgearu dintre guvernatorii themei 39 în
pofida faptului că majoritatea covârşitoare a informaţiilor existente converg spre o
asemenea concluzie şi înlocuit cu Nikephoros Botaneiates, de la care nu s-a
descoperit niciun sigiliu în acestă regiune - poartă titlul de oov~, probabil de
33

Attaliotae 1853, p. 205.
Zonarae l871, p. 199.
35
Scylitzae 1839, p. 719; Zonarae 187l, p. 223.
36
Bryennios 1836, p. 100: „Kai ai rrapiarp101 rr6lc1<; ai µiXPt Bv8/v71c;".
37
Comnena 1977, VII, II, 3.
38
Scylitzes 1839, p. 654; Zonarae 1871, p. 199.
39
Diaconu l969b, p. 449-450; Madgearu 1998, p. 239-244; Madgearu 1999a, p. 425-428.
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Paristrion, asemenea vestarchului Nestor, sau de Paradunavon la fel ca
protoproedrosul Leon Nikerites 40 •
În sfârşit, denumirea de Paradunavon, care apare în titlurile guvernatorilor
din perioada 1059 - c. 1095, o regăsim şi în sursele literare. Anna Comnena, spre
exemplu, o foloseşte în titulatura guvernatorului themei de la Dunărea de Jos, Leon
Nikerites despre care aflăm că în 1091 era „8ofJKa Tw TOTE rofJ llapa8ovvaf3ov'>4 1•
Asupra semnificaţiei denumirilor regiunilor de la Dunărea de Jos s-a oprit,
cu mulţi ani în urmă, în unul din studiile sale şi istoricul Eugen Stănescu. În urma
analizei realizate, acesta conchidea că pentru regiunea de la Dunărea inferioară,
cucerită de Basileios II de la bulgari, izvoarele bizantine folosesc denumirile de
oraşele paristriene şi Paradunabon-Paradunabis, numai ultimul fiind însă atestat
şi din punct de vedere sigilografic şi documentar, pe lângă menţiunile literare. Sub
raport organizatoric, acelaşi istoric identifica „pentru Paristrion, arhontatul de
oraşe, termen mai vag, iar pentru Paradunabon-Paradunabis foarte precis
exprimatul ducat-katepanat", conchizând însă că numai ultima denumire „are
valoare oficială", în cealaltă „prevalând valoarea geografică'>4 2 •
Informaţiile de care dipunem, ne permit constatarea că în intervalul 1018sfârşitul secolului XI, pentru desemnarea stăpânirilor bizantine dintre Munţii
Balcani şi Dunăre, respectiv pentru unitatea administrativ-militară din zonă,
sursele sigilografice şi literare folosesc alternativ următoarele denumiri:
katepanatul de Dristra (1018-1072), arhontatul oraşelor paristriene (1045/10461072), ducatul Paristrion (1072-sfârşitul secolului XI), arhontatul oraşelor de la
Dunăre sau arhontatul oraşelor şi ţinuturilor de la Dunăre (1042-1064/1065) şi
katepanatul sau ducatul de Paradunavon (1059-c.1095). Sintetizând aceste
constatări, putem conchide că termenul de katepanat este folosit pentru Dristra şi
Paradunavon, atât de sursele sigilografice, cât şi literare, cel de ducat pentru
Paristrion şi Paradunavon, atât de sursele sigilografice, cât şi literare, iar cel de
arhontat pentru oraşele paristriene sau oraşele de la Dunăre, termen ce se regăseşte
exclusiv în sursele litrare. O altă constatare pe care ne-o permit aceleaşi informaţii
este aceea că sursele sigilografice şi literare utilizează concomitent termenii
arhontat, katepanat sau ducat pentru a desemna statutul unităţii administrativmilitare de la Dunărea de Jos şi pe cei de Paristrion, Paradunavon sau oraşele de la
Dunăre pentru a o denumi. Constatăm de asemenea că nu poate fi identificată o
regulă sau un principiu care să respecte valoarea oficială sau geografică, după care
sursele bizantine folosesc aceste denumiri.
Permit aceste constatări concluzia că stăpânirile bizantine de la Dunărea de
Jos au suportat succesiv reorganizări majore, că în intervalul 1018-sfârşitul
secolului al XI-iea s-au succedat în aceste regiuni două sau chiar mai multe theme
40

Bamea 1986, p. 273; Diaconu 1972, p. 181-182.
Comnena 1977, VIII, IX, 7.
42
Stănescu 1974, p. 402.
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sau că unitatea administrativ-militară din zonă şi-a schimbat la anumite intervale
de timp denumirea? Categoric nu! Singura concluzie logică pe care aceste
constatări ne-o permit este aceea că între 1018 şi sfârşitul secolului al XI-iea, în
regiunile de la Dunărea de Jos a funcţionat o singură unitate administrativmilitară: thema Paristrion-Paradunavon sau a oraşelor de la Dunăre.
În acest punct al demersului nostru, considerăm oportun să insistăm puţin
asupra semnificaţiei denumirilor de oraşele paristriene sau oraşele de la lstru
folosite de cronicarii bizantini pentru a denumi thema de la Dunărea de Jos.
O primă observaţie, este aceea că o denumire asemănătoare pentru vreo altă
unitate adminstrativ-militară a imperiului nu se mai regăseşte în literatura
bizantină. După părerea nostră, unicitatea denumirilor menţionate nu este una
accidentală, conjuncturală, ci consecinţa directă şi indiscutabilă a faptului că, prin
utilizarea lor la frecvenţa arătată, autorii bizanţini au încercat să evidenţieze o
situaţie concretă nemaiîntâlnită la un asemenea nivel în restul imperiului: extinsul
nivel de urbanizare cunoscut de regiunile de la Dunărea de Jos. Această realitate de
la Dunărea inferioară din a doua jumătate a secolului al Xi-lea este, de altfel, clar
exprimată de cronicarul Mihail Attaleiates, care consemna că în debutul deceniului 8 al secolului „sunt aşezate pe malul acestui fluviu multe şi mari oraşe"43 •
O a doua observaţie permisă de coroborarea cu informaţiile transmise de
alte surse este aceea că avansatul proces de urbanizare cunoscut de regiunile de la
Dunărea de Jos la începutul deceniului 8 al secolului al XI-iea nu a fost consecinţa
unei conjuncturi favorabile de moment, ci rezultatul unui proces evolutiv sesizat
de sursele respectibe încă de la sfârşitul deceniului 7 al secolului al X-lea. Una din
aceste surse, respectiv Cronica lui Nestor înregistrează faptul că în anul 6476 (968)
marele cneaz al Kievului, instigat de bizantini, „a învins pe bulgari şi le-a cuprins
80 de cetăţi (goroduri) pe Dunăre' 044 • Fără îndoială, cifra de 80 de cetăţi existente la
Dunăre este exagerată. Ea este însă semnificativă pentru a evidenţia nivelul de
urbanizare al zonei, care, cu certitudine, avea să cunoască o evoluţie ascendentă în
secolul următor în condiţiile favorizante ale stăpânirii bizantine.
În acest punct al studiului nostru se cuvine făcută o precizare privind organizarea internă a themei de la Dunărea de Jos. Referitor la acest aspect, susţinem
că pe toată durata funcţionării sale, thema Paristrion-Paradunavon a fost divizată
în subunităţi administrativ-militare numite tourma, conduse de tourmarchoi. Un
sigiliu descoperit la Istanbul, aparţinând unui ,,'Iwavv17 rovpµapx(11) roii
Ilapaoovvaf3ov", datat în anii '60 ai secolului al XI-iea, şi altele două aparţinându-i
unui anume Andronikos, tourmarch cu reşedinţa la Arachilava (probabil
Orjachovo), confirmă divizarea themei Paristrion-Paradunavon în tourmai 45 • Care
Attaliotae, p. 204: „napcXKE:lVTal yap Ti) ox811 TOUTOV noUai Kai µcyckAai mUrn;".
Nestor 1935, p. 71.
15
· Barnea 1986, p. 268-269; Madgearu 2007, p. 73.
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acestor tourmai, nu putem preciza cu exactitate. Credem însă că
numărul acestor tourmai a fost probabil de trei, asemenea structurilor cunoscute
ale altor theme.

a fost

numărul

Asupra continuităţii stăpânirii bizantine la Dunărea de Jos
în secolul al Xi-lea
O ultimă problemă pe care o vom analiza în continuare o reprezintă
continuitatea stăpânirii bizantine la Dunărea de Jos în secolul al XI-lea.
Pe fondul anarhiei interne generată de criza politică şi militară a imperiului,
survenită la moartea basileului Basileios II ( 1025), pe fondul intensificării invaziilor
turanice, permeabilizarea frontierei dunărene, ca urmare a deziteresului arătat de
împăraţii bizantini apărării hotarului danubian, a favorizat atacurile barbarilor
turanici stabiliţi la nord de Dunăre împotriva stăpânirilor bizantine din nordul
Peninsulei Balcanice organizate în thema Paristrion sau Paradunavon 46 • In aceste
condiţii, în a doua jumătate a sescolului al XI-lea se înregistrează câteva sincope ale
stăpânirii bizantine la Dunărea de Jos, care au afectat evoluţia themei ParistrionParadunavon. Asemenea defecţiuni ale stăpânirii bizantine în zonă, totale s-au
parţiale, pot fi identificate în 1047/1048-1053, 1059, 1064-1065 şi 1072-1091. Cu
prilejul acestor invazii grupuri însemnate de turanici, îndeosebi pecenegi, dar şi uzi,
în 1065, cărora li se recunoaşte o largă autonomie administrativă, se stabilesc cu
acordul autorităţilor bizantine în diverse regiuni ale Balcanilor, influenţând modul
de viaţă şi însăşi structura etnică a populaţiei din zonă. În urma acestor colonizări
turanice, una sau mai multe autonomii pecenege, aşa-numitele Patzinakii din
lucrările cronicarilor bizantini, se vor constitui în zonele amintite 47 •
Dacă momentele de criză dintre 1047/1048-1053, 1059 şi 1064-1065 au fost
consecinţa unor invazii externe, îndeosebi turanice, anihilate mai uşor sau mai
dificil de Bizanţ, cel din 1072-1091 a fost, în primul rând, rezultatul unor
determinări interne mult mai profunde, pe care s-au grevat o serie de atacuri ale
pecenegilor, devenite factorul catalizator al acţiunii 48 • Cauzele interne care au
contribuit la criza stăpânirii bizantine la Dunărea de Jos au fost generate, în
primul rând, de politica economică şi fiscală a imperiului, precum şi de venalitatea
autorităţilor centrale şi de abuzurile lor faţă de oraşele de la Dunăre.
Măsurile nepopulare iniţiate de logothetul Nikephoros (Nikephoritzes) introducerea monopolului statului asupra comerţului cu grâu, pe care îl controla în
interes propriu; anularea drepturilor stratiotice, recunoscute populaţiei de la
Dunăre; suspendarea subsidiilor acordate de puterea centrală oraşelor de la Dunăre
46
Pentru discuţiile privind permeabilizarea frontierei dunărene şi consecinţele sale, vezi:
Madgearu I 999b, p. 45-54.
47
Madgearu 2007, p. 107-108.
<H Pentru detalii, vezi: Attaliotae 1853, p. 204-206; Scylitzae 1839, p. 719; Zonarae 1871, p. 223.
Pantru unele discuţii asupra acestei probleme, vezi: Madgearu 2002, p. 34-46.
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etc. 49 - au determinat revolta „populaţiei pe jumătate barbară care locuia la Istru",
unde existau „multe şi mari oraşe" în care trăia „o populaţie de toate limbile'"' 0 •
Sprijinite de pecenegii nord-dunăreni, pătrunşi în imperiu şi deveniţi, în aceste
circumstanţe, forţa militară tutelară a mişcării, oraşele paristriene „care întreţineau
nu puţină oaste", şi-au asigurat succesul în disputa cu imperiul51 • ln acest context, o
căpetenie pecenegă, numită Tatos (Tatous, Tatrys), foarte probabil, un aliat al
oraşelor paristriene, desemnat de cronicarul Mihail Attaleiates cu titlul de„exarchon
(i{apxwv )'', profitând de criza puterii bizantine, şi-a instaurat propria stăpânire la
Dristra, fosta reşedinţă a themei Paristrion-Paradunavon 52 •
Pasajul de mai sus, îndeosebi temenul de mixobarbari (µ1{of3apf3apo1) cu
care este desemantă populaţia oraşelor şi a ţinuturilor de la Dunăre, a incitat vii
discuţii cu privire la componenţa etnică a acesteia. În ceea ce ne priveşte nu vom
insista acum asupra controversei cu privire la semnifaţia termenului mixobarbari,
în care s-au angajat, atât specialişti români, cât şi străini, întrucât, chiar dacă nu a
fost soluţionată definitiv, ea a fost dezbătă cu deosebită competenţă pentru a nu
mai fi necesară încă o părere, pe de-o parte, iar pe de altă parte, ea are o
importanţă minoră în economia studiului nostru 53 •
Pentru redresarea situaţiei, împăratul Mihail VII Dukas (1071-1078) „l-a
cinstit cu demnitatea de vestarches" pe un anume Nestor, „care se trăgea după
neam din illyri" şi l-a investit, aşa cum am văzut, în funcţia de „katepano de
Dristra", sau „duce de Paristrion", relatează Mihail Attaleiates, Ioannes Skylitzes şi
Ioannes Zonaras54 • Numirea lui Nestor în funcţia de guvernator al themei
Paristrion-Paradunavon, în aceste condiţii grave de criză a stăpânirii bizantine de
la Dunărea de Jos nu a fost una întâmplătoare, vestarhul fiind unul dintre „cei mai
devotaţi colaboratori ai împăratului", unul dintre familiarii acestuia, un „slujitor
(8ofo\oc;) al tatălui împăratului", fostul basileu Constantin X Dukas (1059-1067) 55 •
Investirea lui Nestor în funcţia de katepano de Dristra s-a dovedit însă
complet neinspirară. Acesta, având propriile ambiţii politice şi numărându-se
19
·

Brătianu 1938, p. 136-137; Stephenson 2000, p. 99-100.
Attaliotae 1853, p. 204: „i.9pvUElro of. Kai ro napâ rov "Jo-rpovv KaT01Koiiv µ1~of3âpf3apov".
51
Ibidem.
52
Ibidem, p. 205; Cf. Scylitzae 1839, p. 719; Cf. Zonarae 1871, p. 223; Cf. Madgearu 2002, p. 41,
unde consideră că Tatos „era beneficiarul unei autonomii care fusese acordată pecenegilor probabil de
Constantin IX, prin tratatul încheiat în 1053".
53
Pentru controversa asupra semnificaţiei termenului mixobarbari (µ1~of36cpf3apo1), vezi:
Stănescu 1965, p. 45-55; Tanaşoca 1973, p. 61-82; Tăpkopa-Zaimova 1975, p. 615-619.
;, Attaliotae 1853, p. 205; Scylitzae 1839, p. 719; Zonarae 1871, p. 223.
55
Ibidem, p. 204-206; Cf. Scylitzae 1839, p. 719; Cf. Zonarae 1897, p. 713. Pentru discuţiile
asupra acestei probleme, vezi: Barnea, Ştefanescu 1971, p. 135-151 şi, recent, Madgearu 2002, p. 3446; Madgearu 2007, p. 65-66. Pentru originea lui Nestor, vezi: Diaconu 1970, p. 103-104, unde
informaţiile privind originea illyră a lui Nestor îl determină să formuleze ipoteza ar putea fi vlah din
străvechiul Illyricum; Madgearu 2007, p. 65 şi n. 113.
50
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printre adversarii logothetului Nikephoritzes, „s-a făcut părtaş cu tratate şi
jurăminte la hotărârea şi planul dristerioţilor şi, după ce şi-a asociat neamul
pecenegilor la aceste înţelegeri, au hotărât să pornească război, fără cruţare,
împreună cu ei asupra romeilor", consemnează Mihail Attaleiates 56 • Aliaţii au
atacat provinciile balcanice ale imperiului înaintând până în Macedonia, dar
neîncrederea dintre ei i-a determinat să revină „repede în ţinuturile şi la taberele
de lângă Istru" astfel că în zonă „lucrurile s-au mai liniştit"57 • Teritoriile de la
Dunărea de Jos ieşeau însă în cea mai mare parte a lor, de sub controlul
imperiului. Constituite într-o veritabilă confederaţie, susţinute de puterea militară
a pecenegilor stabiliţi anterior în Paristrion-Paradunavon sau infiltraţi masiv la
sud de Dunăre în condiţiile prăbuşirii totale a apărării frontierei dunărene,
„oraşele şi ţinuturile de la Istru" scapă complet controlului puterii centrale
bizantine pentru circa două decenii 58 •
Prin prisma informaţiilor pe care le deţinem, factorii care au asigurat
succesul mişcării antibizantine a oraşelor şi ţinuturilor de la Istru, apar cu claritate.
Între aceştia se detaşează net: forţa militară proprie a oraşelor de la Istru, alianţa cu
pecenegii care au devenit forţa militară tuteleră a mişcării şi defecţiunea
vestarhului Nestor şi a forţelor militare de sub comanda sa care s-au alăturat
revoltei, căreia i-au adus un spor de putere şi i-au pus la dispoziţie un
comandament militar competent.
Revenind la situaţia sistatului teritoriilor de la Dunărea de Jos după revolta
din 1072-1073, precizăm faptul că există însă şi părerile unor specialişti care susţin
că Imperiul Bizantin şi-a păstrat poziţiile la Dunărea maritimă, în nordul spaţiului
danubiano-pontic 59 • Pe baza cercetărilor de dată mai recentă, care au pus în
evidenţă existenţa unui atelier monetar de la Isaccea ce şi-a continuat funcţionarea
până în jurul anului 1080, în timpul domniei împăratului Nikephoros III
Botaneiates (1078-1081), furnizând monede îndeosebi regiunilor nord-dobrogene,
o serie de specialişti în numismatică, consideră că jumătatea nordică a spaţiului
danubiano-pontic a rămas şi după 1071-1072 sub stăpânirea Bizanţului60 • Adept al
acestei teorii, Al. Madgearu consideră, la rândul său, că „nordul Dobrogei a
continuat să aparţină efectiv imperiului" pentru ca, în final, acceptând în totalitate
56

Ibidem, p. 206.
Ibidem. Pentru discuţii asupra răscoalei oraşelor paristriene, vezi: Madgearu 2002, p. 34-46.
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Cf. Madgearu l 999b, p. 48-49: „ln 1073 a luat naştere o secesiune faţă de autoritatea centrală a
populaţiei locale, care era compusă din diferite etnii, de la români până Ia pecenegi. Unele căpetenii
pecenege şi-au asumat puterea, creând în Dobrogea un teritoriu care a devenit practic independent,
dar care astfel s-a barbarizat din punct de vedere politic, ajungând o prelungire a «imperiului
stepelor». Tatos şi ceilalţi conducători locali s-au aliat cu pecenegii goniţi de cumani din Moldova şi
Muntenia"; Cf. Madgearu, p. 39.
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Diaconu 1970, p. 112-115.
60
Oberlănder-Târnoveanu 1983, p. 261-270; Mănucu-Adameşteanu 1996, p. 321-376; Mănucu
Adameşteanu 1997, p. 119-149.
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concliziile numismaţilor, să conchidă categoric că „jumătatea de nord a Dobrogei
rămăsese sub autoritatea puterii centrale'161 •
Circulaţia monetară este, fără îndoială, o mărturie importantă a prezenţei
bizantine în regiune, dar o mărturie indirectă. Monedele bătute la Isaccea au putut
cunoaşte o circulaţie locală în jumătatea nordică a spaţiului danubiano-pontic fără
ca aceste regiuni să se afle în totalitate sub stăpânirea efectivă a Bizanţului. Este
foarte posibil ca Imperiul Bizantin să-şi mai fi păstrat controlul şi după 1071-1072
asupra unor centre urbane de la Dunărea de Jos, după cum nu este exclus ca
atelierul monetar de la Isaccea să mai fi continuat să bată şi după această dată,
monedele de tip bizantin în care era specializat, chiar fără să mai fi fost sub
stăpânirea imperiului.
În ceea ce ne priveşte, considerăm că în urma revoltei populaţiei de la
Dunăre şi a evenimentelor care i-au succedat, la Dunărea de Jos s-a conturat o
nouă realitate politico-teritorială, pe care Imperiul Bizantin s-a văzut silit să o
recunoască oficial: secesiunea themei Paristrion-Paradunavon. Acceptată iniţial
tacit, ca un fenomen consumat de facto, această recunoaştere de jure a situaţiei
politico-teritoriale de la Dunăre avea să se producă la sfârşitul deceniului 8 al
secolului al XI-lea, în contextul şi în condiţiile pe care le vom prezenta în continuare.
Pătrunderea violentă a cumanilor în regiunile carpato-dunărene în acestă
epocă va conduce la intensificarea exodului pecenegilor în sudul Dunării. Faptul îşi
găseşte confirmarea într-un pasaj din opera Annei Comnena care relatează că „un
trib de sciţi (pecenegi, n.n.), care erau zilnic atacaţi de sarmaţi (cumani, n.n.), şi-au
părăsit căminele şi au coborât spre Dunăre", iar după ce au dus tratative cu căpete
niile pecenege care stăpâneau în Paristrion-Paradunavon, între care şi Tatos, „au
trecut liber Dunărea, jefuind ţinuturile mărginaşe şi cucerind şi câteva locuri întărite.
Apoi, rămânând un timp liniştiţi, au arat pământul şi au semănat mei şi grâu'162 •
În contextul arătat, noi invazii pecenege şi pecenego-cumane produse în
anii 1077 şi 1078 au consolidat poziţiile elemntului turanic pătruns la sud de
Dunăre 63 • Ca urmare, treptat, pe fondul acestui cadru favorizant, generat de
succesul din 1072-1073, pecenegii şi-au impus controlul asupra teritoriului
întregii theme de la Dunărea de Jos, inclusiv asupra centrelor semiurbane şi
urbane controlate până atunci de imperiu precum Vicina, Glavinitza, Nufăru şi
altele. Numai aşa se explică, după părerea noatră, denumirea de „reginea
pecenegilor (IIa1(1vaKwv imoxwpri)", „ţara pecenegilor (IIa1(1vaKwv µrraxwpd)"
sau „Patzinakia'', utilizată de autorii bizantini, pentru a desemna regiunile de la
Dunărea de Jos, aparţinând fostei theme Paristrion-Paradunavon, după
evenimentele din 1072-107364 •
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Madgearu l 999b, p. 48-49.
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în sprijinul tezei noastre aducem o sursă de primă importanţă: informaţiile
transmise de principesa Anna Comnena. Relatând evenimentele consumate la
de Jos un deceniu mai târziu, în 1086-1087, prinţesa bizantină enumeră
între căpeteniile pecenegilor din Paristrion-Pardunavon pe „ Ta tos, cel numit
Chalis, Sesthlav şi Satzas - căci trebuie să amintesc numele celor mai mari {. .. };
primul ocupa Dristra, ceilalţi Bitzina (Vicina, n.n.) şi alte cetăţi'>6 5 •
Informaţiile Annei Comnena permit, fără nici un dubiu, concluzia că la
mijlocul deceniului 9 al secolului al XI-iea în teritoriile fostei theme ParistrionPardunavon se constituiseră o serie de formaţiuni politice mixobarbare, conduse
de şefi pecenegi, dintre care cele conduse de Tatos, Sesthlav şi Satzas erau cele mai
importante. Catacterul acestora a generat o vie controversă în istorigrafie, asupra
cărora nu insistăm însă66 • Aşa cum se poate constata din ştirile principesei
bizantine, aceste formaţiuni politice locale, datau dintr-o epocă anterioară
momentului în care erau menţionate.
Când s-au constituit aceste formaţiuni politice mixobarbare este greu de
precizat cu exactitate, cu excepţia celei conduse de Tatos, care ştim că a ocupat
Dristra în 1072-1073. Ca interval maxim putem accepta perioada p. 1072/1073 a. 1086/1087. Considerăm totuşi că nu greşim prea mult considerând apariţia lor
ca o consecinţă directă a invaziilor turanice din anii 1077 şi 1078. Nu este însă
exclus ca formarea lor să fie totuşi anterioară acestei date. Ştim însă din
informaţiile transmise de Anna Comnena că înstăpânirea pecenegilor în
Paristrion-Paradunavon a fost favorizată de alianţa cu secta locală a paulicienilor,
ale căror sentimente antiortodoxe şi antibizantine atingeau fanatismul, care au
susţinut fără rezerve acţiunea barbarilor67 •
Puse în faţa acestei situaţii şi incapabile să elimine prezenaţa turanică din
Paristrion-Paradunavon, autorităţile bizantine s-au văzut silite să accepte noile
realităţi politico-teritoriale de la Dunărea de Jos. Au contribuit probabil la aceasta
şi demersurile pacifiste ale populaţiei autohtone din regiune, dispusă să ajungă la
o înţelegere cu Constantinopolul. Ca urmare, la scurt timp după invaziile turanice
din 1077 şi 1078, foarte probabil, prin 1078-1079, „sciţii de lângă Istru", respectiv
locuitorii autohtoni, acei mixobarbari răzvrătiţi în 1072-1073, dar şi pecenegii
stabiliţi în Paristrion-Paradunavon şi, foarte probabil, şi cumanii, ajung, se pare, la
o înţelegere cu noul împărat Nikephoros III Botaneiates. Schimbarea de atitudine
a acestora le-a fost dictată, conform opiniei cronicarului Mihail Attaleiates, „de
nobleţea şi de vitejia împăratului", precum şi de faptul că „dreapta sa e gata să fie
Dunărea
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Comnena 1977, VI, XIV, I.
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în acelaşi timp darnică cu slujitorii săi şi ameninţătoare pentru vrăjmaşii care-i
stau împotrivă'168 • Spre a-şi dovedi bunele intenţii, aceştia, relatează acelaşi
cronicar, „întâlnindu-se cu gânduri cinstite, trimiseră soli la dânsul ca să ofere şi ei
garanţii de supunere", prilej cu care s-au arătat hotărâţi să rupă alianţa cu
penenegii, căci, „solii, dând asigurări {de supunere], i-au pedepsit aspru înaintea
lui pe cei dovediţi că se răzvrătiseră şi se uniseră cu pecenegii în vremea
precedentului împărat'169 •
Informaţiile cronicarului bizantin, fac posibilă formularea câtorva concluzii
interesante. În primul, ele ne permit să identificăm apariţia la sfârşitul deceniului 8
al secolului al Xi-lea a unor tensiuni şi, implicit, a unei rupturi între autohtoni şi
pecenegii stabiliţi în Paristrion-Paradunavon. Foarte probabil, acestea au fost
generate, fie de pătrunderea la sud de Dunăre a unor noi grupări pecenege, care nu
aveau nicio legătură cu alinaţa din 1072-1073, foarte probabil, protagonistele
invaziilor din 1077 şi 1078, ale căror conducători îşi constituiseră propriile stăpâniri
în detrimentul populaţiei autohtone, fie de instaurarea stăpânirii pecenegilor asupra
foştilor lor aliaţi. Totodată, identificăm constituirea în sânul populaţiei autohtone a
două curente opuse: unul minoritar, decis să continue alianţa cu pecenegii şi
acţiunile împotriva Bizanţului; altul majoritar, pacifist, dispus la o înţelegere cu
imperiul şi la ruperea alianţei cu pecenegii, curent care s-a impus cu brutaliate.
Probabil cu acest prilej a fost încheiat şi un acord între Imperiul Bizantin,
pe de-o parte, autohtonii mixobarbari din Paristrion-Paradunavon, pecengii
stabiliţi în interiorul provinciei şi pecenegii şi cumanii nord-dunăreni, pe de altă
parte. Ce clauze conţinea acesta nu putem spune. Bănuim însă că autohtonii şi
pecenegii stabiliţi în Paristrion-Paradunavon au recunoscut formal autoritatea
împăratului, iar pecenegii şi cumanii nord-dunăreni s-au angajat să nu mai atace
imperiul. În baza sa Constantinopolul recunoştea noiele realităţi politicoteritorilale de la Dunărea de Jos. Dacă în ceea ce-i priveşte pe autohtoni şi pe
pecenegii stabiliţi în Paristrion-Paradunavon opinia noatră rămâne deocamdată
doar o ipoteză de lucru, în privinţa pecenegilor şi a cumanilor nord-dunăreni,
credem că ea îşi găseşte confirmarea într-o informaţie a aceluiaşi Mihail
Attaleiates, care consemnează faptul că după înţelegerea cu Nikephoros III, aceştia
„n-au mai îndrăznit să pornească în incursiuni şi la jafuri şi nici să vatăme vreunul
din ţinuturile romeilor'170 •
La rândul său, în schimbul acceptării formale a autorităţii bizantine,
împăratul le-a recunoscut celorlalţi, foarte probabil, autonomia deplină şi
controlul asupra întregului Paristrion-Pardunavon. În aceste condiţii, suntem
înclinaţi să credem că acum dispărea, atât de facto, cât şi de jure, şi ultima rămăşiţă
de stăpânire bizantină din nordul spaţiului danubiano-pontic. Încetarea
68
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atelierului monetar bizantin de la Isaccea, dată de specialişti tocmai în
această perioadă, conferă un suport solid ipotezei noastre.
Încheierea tratatului de pace între locuitorii din Paristrion-Paradunavon şi
pecenegi, pe de-o parte, şi împăratul Nikephoros III Botaneiates, pe de altă parte,
prin 1078-1079, a pus capăt stării conflictuale de la Dunărea de Jos. Acest lucru
nu a însemnat însă şi restaurarea stăpânirii Bizanţului în regiune. Foarte probabil,
cu acest prilej lui Tatos îi era recunoscută calitatea de exarchon, de locţiitor, titlu
pe care Mihail Attaleiates i-l acordă şefului peceneg încă din timpul răscoalei
oraşelor paristriene 71 • Întrebarea pe care o ridică aceste informaţii este al cui
locţiitor era şeful peceneg? Un răspuns dat acestei probleme care să fie cât se poate
de veridic, considerăm că este foarte posibil.
După părerea noastră, pe care am formulat-o şi într-o altă lucrare şi pe care
ne-o menţinem, credem că din dorinţa de a încerca să mascheze eşecul înregistrat şi
să lase cel puţin în aparenţă faptul că imperiul şi-a păstrat neafectate poziţiile de la
Dunăre, autorităţile bizantine i-au recunoscut lui Tatos calitatea de exarchon,
respectiv de locţiitor al guvernatorului themei Paristrion-Paradunavon. Prin această
măsură se urmărea acreditarea ideii că şeful peceneg era un demnitar al imperiului
care acţiona în numele autorităţii centrale şi că Imperiul Bizantin îşi păstra mai
departe intacte stăpânirile în zonă. În realitate însă, aceste regiuni ieşeau complet de
sub autoritatea sa. în consecinţă, titlul de exarchon primit de căpetenia pecenăgă nu
avea nici o acoperire reală, Tatos fiind practic independent de Bizanţ 72 •
Statutul de independenţă faţă de Bizanţ al lui Tatos este confirmat de câteva
ştiri înregistrate de principesa Anna Comnena în lucrarea sa Alexiada.
Informaţiile transmise de prinţesa bizantină ne relevă clar faptul că şeful peceneg
nu numai că nu a cedat pretenţiilor împăratului Alexios I Comnenos (1081-1118)
de a restaura autoritatea imperiului în Paristrion-Paradunavon, dar a înţeles să-şi
apere poziţiile şi statutul inclusiv pe cale militară. Exemplul cel mai elocvent
înregistrat de prinţesa bizantină este acela că în anul 1086 şeful peceneg a refuzat
să predea Dristra împăratului Alexios I, şi s-a opus cu armele tentativei forţelor
imperiale, comandate de împărat de a ocupa cetatea73 •
Mai mult decât atât, din relatarea Annei Comnena, căpetenia pecenegă
apare ca principalul artizan al luptei împotriva restaurării stăpânirii Imperiului
Bizantin în Paristrion-Paradunavon, împotriva căruia a plănuit şi realizat o alianţă
cu cumanii nord-dunăreni. Astfel, principesa bizantină consemnează faptul că în
timp ce forţele imperiale asediau cele două citadele ale Dristrei, ce „se aflau încă în
puterea oamenilor acelui vestit Tatos", acesta a plecat „să pună la cale alianţa cu
cumanii şi să se întoarcă împreună cu aceştia în ajutorul sciţilor (pecenegilor)'" 4 •
71
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În acest punct al demersului nostru, pe baza informaţiilor analizate, suntem
în măsură să conchidem că pe fondul crizei autorităţii bizantine la Dunărea de Jos,
din deceniul 8 al secolului al XI-lea, pecenegii şi-au instaurat treptat autoritatea
asupra teritoriilor aparţinând themei Paristrion-Paradunavon, împingând
stăpânirile bizantine la sud de Munţii Balcani. Acceptând concluziile
numismaţilor conform cărora Imperiul Bizantin şi-a fi păstrat o redusă stăpânire
în nordul spaţiului danubiano-pontic, unde, până în jurul anului 1080, a
funcţionat atelierul monetar de la Isaccea, susţinem că la începutul deceniului 9 al
secolului al XI-lea procesul instaurării depline a autorităţii pecenegilor în
Paristrion-Paradunavon era încheiat. încetarea funcţionării atelierului monetar de
la Isaacea poate constitui un terminus ante quem al încheierii acestui proces 75 •
Instaurarea fermă a stăpânirii pecenegilor în Paristrion-Paradunavon îşi
găseşte de altfel confirmarea, atât în faptul că timp de aproape două decenii,
katepanii de Paristrion-Paradunavon dispar din surse, cât şi în calitatea de
exarchon recunoscută, recunoscută la un moment dat lui Tatos de către
autorităţile bizantine cu scopul exclusiv de a salva aparenţele şi a lăsa impresia că
imperiul stăpânea încă respectivele teritorii. în concluzie, pretenţiile se stăpânire
asupra teritoriilor de la Dunărea de Jos emise de Bizanţ în această perioadă au fost
goale de conţinut, fiind pur nominale 76 •
Abia la capătul unui lung şi epuizant război (1086/1087-1091), împăratul
Alexios I Comnenos (1081-1118) reuşea să înlăture prezenţa pecenegă din zonă şi
să reinstaureze autoritatea deplină a Imperiului Bizantin la Dunărea inferioară.
Restabilirea stăpânirii bizantine asupra regiunilor confirmată de numirea
generalului Leon Nikerites în calitate de „oofiKa Tw TOTE rov IIapaoovvaf3ov'm.
Informaţia ne permite de asemenea concluzia că Alexios I a restaurat thema
Paristrion-Paradunavon în vechile sale hotare. Faptul este confirmat de un pasaj
dintr-o cuvântare a marelui heteriarh Manuel Straboromanos care afirmă că „acea

parte a Europei care era bântuită de război, ne-ai pacificat-o, iar din aceea care ne
fusese răpită nu puţin ne-ai readus înapoi şi {anume} teritoriul care se întinde şi se
cuprinde între Haemus şi !stras, din sus, de la munţii getici (Carpaţii Balcanici,
n.n.), până la Pontul Euxin'178 •

75
Mărculeţ 2005, p. 73. Pentru restrângerea stăpânirilor bizantine în Peninsula Balcanică ca
urmare a succeselor pecenegilor, vezi: Comnena I 977, VI, IV, 1-4; XIV, VIII, 5-6; Cf. FHDR, III, p.
56-57 /Ioan nes Oxites, unde consideră exagerat că „hotarele împărăţiei romei/or au ajuns să fie către
răsărit acropola Bizanţului, iar către apus Poarta de Aur".
76
Madgearu I 999a, p. 43 I, unde enumeră mai mulţi duci şi katepani de Paradunavon care ar fi
funcţionat după I 072- I 073.
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Comnena I 977, VIII, IX, 7.
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FHDR, III, p. I 72-173/Manuel Straboromanos
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finale
Finalizarea prezentului studiu ne permite formularea mai multor concluzii.
În 1018, după desfiinţarea Ţaratului Bulgar, împăratul Basileios II a constituit la
Dunărea de Jos o unitate administrativ-militară, thema Paristrion-Paradunavon sau
a oraşelor de la Dunăre, care ocupa un teritoriu aproximativ delimitat de cursul
inferior al Dunării din amonte de Vidin, până la vărsarea în Marea Neagră, la nord,
probabil valea Timocului, la vest, litoralul Mării Negre de la gurile Dunării până la
sud de Varna, la est, şi pantele meridionale ale Munţilor Balcani, la sud. Reşedinţa
themei a fost stabilită la Dristra. Guvernatorii săi, care cumulau atribuţiile civile şi
militare ale funcţiei, au purtat titlul de archon, dux sau katepano. Întrucât
informaţiile de care dispunem nu permit constatarea că pe parcursul secolului al XIlea thema de la Dunărea de Jos ar fi suportat reorganizări teritoriale, constând în
cesiuni sau achiziţii de teritorii, considerăm că ea şi-a conservat organizarea primită
iniţial pe toată durata secolului al XI-lea.
Din punctul de vedere al structurii organizatorice interne, thema
Paristrion-Paradounavon a fost divizată în subunităţi administrativ-militare
numite tourmai, conduse de comandanţi militari de eşaloane inferioare numiţi
tourmarchoi, subordonaţi guvernatorului themei. Nu cunoaştem cu exactitate câte
tourmai au intrat în compunerea themei de la Dunărea de Jos, dar considerăm, pe
baza informaţiilor sigure privind structura altor theme divizate în câte trei
tourmai, că, foarte probabil, nici thema de la Dunărea de Jos nu a făcut excepţie de
la acestă organizare internă.
în secolul al XI-lea, în condiţiile anarhiei interne generată de criza politică
şi militară a imperiului, survenită la moartea basileului Basileios II (1025), pe
fondul intensificării invaziilor turanice, permeabilizarea frontierei dunărene, ca
urmare a deziteresului arătat de împăraţii bizantini apărării hotarului danubian,
se înregistrează câteva sincope ale stăpânirii bizantine la Dunărea de Jos, care au
afectat evoluţia themei Paristrion-Paradunavon. Asemenea defecţiuni ale
stăpânirii bizantine în zonă, totale s-au parţiale, pot fi identificate în 1047/10481053, 1059, 1064-1065 şi 1072-1091. Dacă momentele de criză dintre 1047/10481053, 1059 şi 1064-1065 au fost consecinţa unor invazii externe, îndeosebi
turanice, anihilate mai uşor sau mai dificil de Bizanţ, cel din 1072-1091 a fost, în
primul rând, rezultatul unor determinări interne mult mai profunde, pe care s-au
grevat o serie de atacuri ale pecenegilor, devenite factorul catalizator al acţiunii. O
căpetenie pecenegă, Tatos, ocupă Dristra (1072) obţinând din partea Bizanţului
recunoaşterea titlului de exarchon, respectiv de locţiitor al guvernatorului themei
(c. 1080).
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(altele decât cele utilizate de Apulum)
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GUVERNATORUL TRANSILVANIEI SAMUEL
VON BRUKENTHAL ŞI RĂSCOALA CONDUSĂ
DE HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN DIN 1784
PETRE DIN

THE TRANSILVANIA GOVERNOR SAMUEL VON BRUKENTHAL
AND THE 1784 UPRISING LED BY HOREA, CLOŞCA AND CRIŞAN

The 1784 uprising meant the tensest period in governor Samuel
Brukentha/'s politica/ activity.
Thronghont the uprising the governor was accused by all sides. He was
accused by the nobility of nat taking reprisals sooner and thus favouring the
rebels. The commander-in-chief Preiss accused him of accepting the nobility's
insurrection, Joseph II blamed him for nat cooperating ejficiently with Preiss
and, Jinally, the peasants accused him of nat improving their existential status.
The governor was saved Jrom being stigmatized by posteriority due to
the commander - in-chiefs moderation, Joseph II's moderate punitive
intentions and due to count Jankovich who coordinated the investigation and
execution of the uprising's leaders.
Consequently, Samuel Brukenthal Jeli to Joseph II's disgrace and was
forced to give up the authority ofgovernor.
Rezumat: Răscoala din 1784 a însemnat perioada cea mai tensionată
din activitatea politică a guvernatorului Samuel Brukenthal. Pe parcursul
derulării răscoalei, guvernatorul a fost acuzat din toate direcţiile de nobilime
că nu a adoptat mai rapid represalii favorizând pe răsculaţi, de împăratul
Iosif al II-iea că nu a cooperat eficient cu comandantul Preiss, de iobagi că nu
le-a ameliorat statutul existenţial.
Keywords: Emperor Joseph II, commander von Preiss, count
Jankovich, governon Samuel Brukentha/, the 1784.
Cuvinte-cheie: guvernatorul Samuel Brukenthal, comandantul
militar von Preiss, contele Jankovich, anul 1784, împăratul Iosif al II-iea.
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Studiul îşi propune să relaţioneze activitatea guvernatorului Samuel von
Brukenthal şi răscoala din 1784. Pentru o percepţie corectă asupra acestui subiect
am considerat că este util o sumară prezentare a biografiei guvernatorului
Brukenthal. S-a născut la 26 iulie 1721 în târgul transilvănean Nocrich, aflat pe
Valea Hârtibaciului. Tatăl său, Michael Brekner, înnobilat după răscoala curuţilor
în 1724, funcţiona ca jude regal, primind titlul de „von Brukenthal". Mama sa,
Susana, provenea dintr-o familie nobilă, „Conrad von Heydendorff'. După
absolvirea. Colegiului Unitarian din Târgu Mureş, şi a Liceului Evanghelic din
Sibiu, tânărul Brukenthal a studiat dreptul, filosofia, ştiinţele politice şi
administrative, la Universitatea din Halle şi Jena. Pe durata studiilor a devenit
membru al Lojei Masonice din Magdenburg, stabilind relaţii cu cercurile elitiste
germane 1•
In vara anului 1745, Samuel Brukenthal s-a întors la Sibiu unde s-a căsătorit
cu fiica primarului provincial Daniel von Kloknern, devenind cetăţean al oraşului.
În 1753 a călătorit la Viena, unde a fost primit în audienţă de împărăteasa Maria
Tereza, care va fi impresionată de personalitatea patriciatului sas. Cu prilejul celei
de-a doua audienţe în 1758 la suverană, Samuel Brukenthal a obţinut sprijinul
acesteia vis-a-vis de doleanţele saşilor, confruntaţi cu pretenţiile exagerate ale fiscului 2•
Din anii de tinereţe Samuel Brukenthal a început să-şi creeze diverse
colecţii şi o bibliotecă valoroasă. Colecţiile sale au fost menţionate într-un
almanah ca fiind una dintre cele mai valoroase colecţii particulare aflate la Viena
în acel moment. Un segment important al colecţiei a fost constituit prin achiziţii
din Viena, fie personal, fie prin intermediul pictorului Martin Stock.
Dovedindu-se a fi un funcţionar eficient şi loial coroanei, lui Brukenthal i sa încredinţat în 1777 funcţia de Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei,
funcţie pe care a îndeplinit-o până în anul 1787. A fost singurul sas transilvănean
care a ajuns la o funcţie atât der înaltă. După moartea Mariei Tereza în 1780, nu sa putut acomoda cu spiritul reformator al împăratului Iosif al Ii-lea, ceea ce a
determinat în cele din urmă demiterea sa. La 7 ianuarie 1787, Iosif al Ii-lea a decis
înlocuirea guvernatorului Brukenthal cu Banffy3.
Demiterea sa a fost însoţită de reducerea pensiei (4000 de galbeni pe an) şi
chiar supraveghere poliţienească. Ultimii ani din viaţă i-a destinat dezvoltării
patrimoniului artistic şi ştiinţific. Prin testament el şi-a donat colecţiile
Gimnaziului Evanghelic din Sibiu. Retras în viaţa particulară, în imperiul culturalspiritual pe care şi-l crease, baronul Samuel von Brukenthal s-a stins din viaţă la 9
aprilie 1803.

1
Mihaela Grancea, Călătorii străini despre personalitatea lui Samuel von Brukenthal, în Studia
Universitatis Cibiniensis. Series Historica I, Editura Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu, 2004, p. 207.
2
Ibidem.
3
Ibidem.
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Brukenthal a lăsat posterităţii şi valoroase colecţii numismatice, arheologice,
mineralogice şi o bibliotecă renumită cu foarte multe exemplare de carte veche.
Apreciindu-i cultura şi calităţile diplomatice, suverana Maria Tereza i-a
destinat o carieră strălucită la Curtea de la Viena. Cariera sa a atins apogeul prin
ocuparea celei mai înalte poziţii executive în principatul transilvan, cea de
guvernator la 16 iunie 1777.
La puţin timp de la preluarea guvernării, Samuel Brukenthal a fost
confruntat cu nemulţumirile iobagilor generate de creşterea obligaţiilor sociale şi
de ecoul desfiinţării iobăgiei în Boemia, Moravia, Silezia, Stiria, Carintia şi
Austria 4 • Focarul celei mai înalte tensiuni se afla pe domeniul Zlatnei, unde iobagii
în urma reglementării din 1776, au fost supuşi la obligaţii mult sporite, raportat la
reglementarea din 1746, taxele şi dările s-au dublat; apoi dijmele, limitarea
defrişărilor şi păşunatului, cositul fânului, abuzurile funcţionarilor, încât existenţa
iobagilor era extrem de dificilă 5 •
Pe acest fundal, starea tensionată de pe domeniul cameral al Zlatnei între
iobagii statului şi oficialităţile locale a luat amploare. Într-o primă fază ei s-au
adresat autorităţilor locale dar nu au primit satisfacţia scontată. Ulterior au
înaintat memorii de protest guvernului, însă nici la Sibiu nu şi-au aflat rezolvarea
doleanţele socio-economice. În acest context s-au adresat forurilor competente de
la Curtea Vieneză printr-o mulţime de petiţii şi plângeri, fapt ce demostra atât
gravitatea iobăgiei cât şi ataşamentul faţă de împăratul Iosif al II-lea, ca instanţă
supremă în reglementarea propriei situaţii. „Deoarece locuim de atâta vreme în
aceste locuri muntoase şi pietroase şi cultivăm acest pământ vitreg care se
deosebeşte de celelalte pământuri, noi nu ne putem folosi de plug pentru arături,
ci trebuie să întrebuinţăm alte mijloace, neobişnuite în alte locuri, lucru cu care
nici nu se poate spune câte cheltuieli şi munci obositoare atrage după el. Dar şi
acest lucru este adesea zadarnic, căci se întâmplă adeseori că iobagul după atâtea
strădanii, din cauza ploilor torenţiale, ale brumei şi a frigului îşi vede zădărnicită
truda sa îndelungată şi deodată toate speranţele se prăbuşesc" 6 •
Samuel Brukenthal nu a luat nici o decizie în rezolvarea doleanţelor
tărănimii iobage aşteptând hotărârile Curţii Vieneze şi a evitat o confruntare cu
nobilimea, care ar fi putut să-l acuze că a încălcat prevederile constituţiei.
În intervalul anilor 1779-1784 Horea în fruntea delegaţiilor de ţărani s-a
deplasat de patru ori în capitala imperiului la Viena. Ultima audienţă s-a derulat la
1 aprilie 1784, când suveranului Iosif al II-iea i-au fost prezentate întregul contencios al românilor de pe domeniul Zlatnei. Împăratul a recomandat guvernului să
Ioan Lupaş, fmpăratul Tosif al Ii-lea şi răscoala ţăranilor din Transilvania, în: Memoriile
Istorice, Seria III, Mem.13, Bucureşti, 1935, p.7.
5
David Prodan, Problema iobăgiei în transilvania (1700-1848), Bucureşti, 1989, p.126-138.
6
Al. Neamţu, Din antecedentele răscoalei lui Horea, în „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj",
IX, 1966, p. 258-259.
4
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analizeze petiţiile iobagilor, promiţând iniţiative pentru îmbunătăţirea situaţiei
lor, iar până la decizia finală, petiţionarii să nu fie persecutaţi7.
O informaţie posterioară referitoare la audienţa din 1 aprilie 1784 este puţin
credibilă. La enunţul lui Horea că românii vor să înlăture iobagia asumându-şi
toate riscurile, suveranul demofil ar fi replicat: Tut ihr das (faceţi voi aceasta), iar
altă variantă menţionează că răspunsul lui Iosif al Ii-lea ar fi fost Warum tut ihr
das? (de ce nu faceţi voi aceasta) 8 •
Constituirea regimentelor româneşti de graniţă a fost perceput de
majoritatea iobagilor români ca o îmbunătăţire categorică a existenţei lor sociale.
Aspectul central al acestei atracţii sociale o reprezenta faptul că starea militară
făcea din români oameni liberi scoşi de sub jurisdicţia administraţiei provinciale.
Ei nu lucrau domeniile nobilare, nu prestau robote, dijme, ci treceau sub
asculatarea autorităţilor militare 9 • În vara anului 1784 militarizarea zonelor de
graniţă a început având acordul comandantului general, baronul Preiss, însă fără
acceptul guvernatorului Samuel von Brukenthal. Primii iobagi care s-au înrolat au
fost cei din Hăpria urmând iobagii din comitatele Alba, Zarand, Hunedoara,
Cetatea de Baltă şi Turda 10 •
Ideea privind conscripţia militară, colportată rapid în Transilvania, a
entuziasmat masele de români, căci a reprezentat o uriaşă speranţă de emancipare.
La celălalt palier al societăţii transilvănene, nobilimea era confruntată cu un acut
sentiment de insecuritate. Aprehensiunea nobiliară era generată de mai mulţi
factori: teama că domeniile nu vor fi lucrate, că îşi vor pierde iobagii şi o posibilă
răscoală va distruge actualele baze constituţionale ale statului.
Confruntat cu numeroase plângeri nobilare guvernatorul Transilvaniei
Samuel Brukenthal a ordonat sistarea conscripţiei militare, motivând că nu a fost
consultat şi s-a realizat fără aprobarea sa 11 • Ca urmare a publicării sistării
conscripţiei de către guvern, situaţia nu este mai puţin îngrijorătoare. În spaţiul
rural se constată persistenţa tensiunii şi a conflictelor sociale. Argumentul în sprijinul acestei idei îl reprezintă demersurile de a soluţiona starea conflictuală. În
acest scop în octombrie 1784, Samuel Brukenthal l-a trimis în comitatul Hunedoara pe secretarul Ştefan Costa care l-a înştiinţat că tensiunile s-au diminuat 12 •

David Prodan, Răscoala lui Horea, voi I, Bucureşti, 1984, pp. 194-199.
Michael Auner, Zur Geschichte des rumanischen Bauernaufstanden in Siebenburgen, 1784,
Hermannnstadt, 1935, p. l 4-15.
9
Gh. Georgescu - Buzău, Răscoala de la 1784 a iobagilor din din Transilvania sub conducerea lui
Horea, Cloşca şi Crişan, Bucureşti, 1962, p.148.
10
Ioan Lupaş,Răscoala ţăranilor din Transilvania la 1784, Cluj, 1934, p. 66-68.
11
Nicolae Densuşianu, Revoluţiuneea lui Horea în Transilvania şi Ungaria (1784-1785),
Bucureşti, 1884, p. 124.
12
Nicolae Edroiu, Adunarea ţărănească de la Mesteacăn-Brad (31octombrie1784), în: Studii şi
interpretări istorice. Răscoala lui Horea 1784, Cluj, 1984, p. 130-131.
7

8
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Revenirea la spectrul iobăgiei îi determină pe ţărani să-şi radicalizeze
poziţiile. Spiritul de insecuritate devine dominant în Transilvania şi amplifică
îngrijorarea autorităţilor politice şi militare. Suspendarea conscripţiei a
direcţionat curentul de emancipare din zona legalităţii spre matca violenţei 13 •
Convins de intenţiile demofile ale împăratului Iosif al Ii-lea, Crişan în
numele lui Horea a convocat adunarea de la Mesteacăn (Brad) la 28 octombrie
1784 pentru a se deplasa la Alba Iulia, să se înroleze ca grăniceri. Incidentul de la
Curechiu, când s-a încercat arestarea lui Crişan (1 noiembrie 1784), şi soldat cu
uciderea a trei funcţionari a reprezentat semnalul declanşării răscoalei.
Samuel Brukenthal a fost informat despre izbucnirea răscoalei la 4
noiembrie de către un curier extraordinar al comitatului Hunedoara. Reacţia sa
imediată a fost aceea de a-l mandata pe comandantul trupelor baronul Preiss să
restabilească ordinea. în demersul de a pacifica regiunea, baronul Preiss se afla
într-o mare dilemă, pe de o parte, nu-şi putea exercita prerogativele fără
aprobarea Consiliului de Război din Viena, iar pe de altă parte dacă ordona
represalii inerente unei astfel de situaţii, se temea de reacţia bunului împărat.
Situat între două constrângeri, solicitările de intervenţie din partea nobilimii, a lui
Samuel Brukenthal şi teama de reacţia imprevizibilă a lui Iosif al Ii-lea, asemenea
unui damnat baronul îşi surprinde în cuvinte profetice provocarea căreia trebuia
să-i răspundă: ,,În orice caz eu sunt pierdut, dacă voi proceda cu severitate contra
răsculaţilor împăratul mă va inculpa că i-am împuşcat supuşii, dacă n-o fac, se
întâmplă un rău şi mai mare şi atunci tot eu sunt de vină" 14 •
Într-o primă fază a răscoalei, comportamentul baronului Preiss din Sibiu,
părea a fi mai favorabil ţăranilor răzvrătiţi decât nobililor aflaţi în defensivă 15 •
Nedorind să se implice militar, acesta se complăcea în atitudinea de spectator
pasiv al ciocnirilor sângeroase. Să fi determinat aceasta atitudinea demofilă a
împăratului, lipsa neinformării sale în timp util sau deficienţe de comunicare între
autorităţile militare şi cele civile? Ceea ce este sigur, această lipsă de reacţie a
Curţii Vieneze în prima fază a răscoalei va întări în plan psihologic credinţa
ţăranilor că în acţiunea lor nu vor întâmpina ostilitatea trupelor imperiale, căci
împăratul era de acord cu răscoala.
O analiză sumară confirmă această idee. Răscoala avea în angrenajul social
pe ţărani în principal, care se bucurau în mod echivoc de ocrotirea împăratului.
Loviturile mişcării erau îndreptate în direcţia nobilimii, căreia nici împăratul nu-i
manifest a consideraţie. În mod tacit, însăşi armata imperială, prin reprezentantul
său baronul Preiss, deşi nu simpatiza cu ideea răscoalei, nu se arăta dispus să
13
Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 1999, p. 179.
11
Nicolae Densuşianu, op. cit., p. 243.
15
Ioan Lupaş, lmpăratul Iosif al II-iea şi răscoala ţăranilor din Transilvania, în Memoriile
Secţiunii Istorice, Seria III, Mem. 13, Bucureşti, 1935, p.17.
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ordone reprimarea răscoalei. Alt motiv pentru justificarea prudenţei şi diplomaţiei
armatei îl reprezenta faptul că ascuţişul mişcării era direcţionat împotriva
nobilimii, în timp ce oficialităţile austriece, persoana împăratului se bucura în
imaginarul ţărănimii de prestigiu, fiind puncte de sprijin împotriva abuzurilor
nobilimii. Reprimarea energică a răscoalei ar fi invalidat reformismul promovat
de împărat, atenţia deosebită acordată ţărănimii, văzută în tripla ipostază de
producător direct, contribuabil şi soldat.
În data de 5 noiembrie 1784, guvernatorul pleda din nou în favoarea
intervenţiei militare, însă comandantul armatei baronul Preiss, după ce a ordonat
armatei să se comporte paşnic, i-a replicat lui Brukenthal:„Armata singură nu este
în stare să restabilească ordinea şi cred că e de lipsă şi concursul onorabilului
guvern, anume să trimită câţiva comisari sau preoţi abili, care să sfătuiască pe
ţărani să înceteze excesele [ ... ]. Guvernul va fi gata a dispune să li se facă dreptate
şi să li se dea ajutor" 16 •
La 6 noiembrie, guvernatorul Brukenthal comunica Camerei Aulice
izbucnirea răscoalei, iar la 8 noiembrie 1784, raporta împăratului Iosif al II-iea
despre debutul mişcării lui Horea, iniţiativele preventive şi trimiterea de trupe
imperiale în comitatele Zarand şi Hunedoara 17 •
Confruntat cu inactivitatea armatei, guvernatorul a iniţiat mai multe măsuri
administrative. La 8 noiembrie 1784 Brukenthal a ordonat ca funcţionarii
superiori să nu mai părăsească posturile, funcţionarii să nu mai perceapă bani în
mod ilegal şi să se adune armele de la suspecţi 18 •
Istoricul francez Robert Mandrou, într-unul din studiile consacrate culturii
populare, a Vechiului Regim, a făcut o excelentă demonstraţie în sprijinul
existenţei pentru mediul rural a unui grup cultural ce aparţine lumii ţărăneşti, dar
în egală măsură putea să comunice cu autorităţile politice şi administrative.
Acelaşi fapt se poate afirma şi despre lumea rurală românească, în interiorul căreia
preoţii erau percepuţi ca intermediari între palierul de jos al societăţii, ţărănimea
iobagă şi palierul superior, autorităţile locale şi centrale. Preoţimea a fost utilizată,
în special, ca un releu de transmitere a instrucţiunilor care porneau dinspre
Curtea Vieneză şi se adresau în marea lor majoritate lumii rurale. În acest context
Samuel Brukenthal a apelat la autoritatea episcopului ortodox Ghedeon Nichitici,
care l-a însoţit pe comisarul Mihai Brukenthal, împuternicitul special al
guvernatorului, pentru a linişti spiritele ţăranilor răsculaţi. Unul din numeroasele
exemple în acest sens este oferit de circulara episcopului Ghedeon Nichitici,
adresată protopopilor şi preoţilor, în care lansa un îndemn la „supunere şi
Densuşianu,

1
•

Nicolae

17

Johann Georg Schaser, Denkwurdigkeiten aus dem Leben des Freiherrn Samuel von Brukenthal.

op. cit., p. 244-245.

Gubernators von Siebenburgen, Hermannstadt, 1848, p.66-67.
1
• Mihai Sofronie, Guvernatorul Samuel Brukenthal şi răscoala din 1784, în Studia Universitatis
Cibiniensis. Series Historica, I, Sibiu, 2004, p. 215.
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ascultare pentru ca ţărănimea să părăsească mişcarea plină de excese de ambele
părţi şi să nu asculte sfaturile cele rele şi ca fiecare să-şi păzească locul său, moşia
sa, casa sa şi după cum cere porunca să o împlinească, ca să aibă milă de la
împăratul şi gubernium şi de la noi blagoslovenie" 19 •
Primele informaţii despre răscoala din Transilvania au sosit la Viena la 12
noiembrie, în urma înaintării raportului de către comitele de Hunedoara, iar cel al
guvernatorului a adus mai multe precizări. Mişcarea românilor l-a surprins pe
împărat, armata austriacă fiind mobilizată pentru războiul împotriva Olandei.
Reacţia lui Iosif al Ii-lea a fost aceea de a trimite instrucţiuni către forurile civile şi
militare din Transilvania, informându-le precis despre strategia ce va trebui
adoptată pentru restabilirea ordinii în principat.
Prin încheierea armistiţiilor cu răsculaţii la Tibru, Valea Bradului şi Sălciua,
atmosfera tensionată s-a estompat la sate, însă sporadic, au mai continuat
incendierea curţilor nobiliare şi a caselor unor funcţionari, aşa că Samuel
Brukenthal într-o notă adresată Tezaurariatului îşi permitea unele concluzii:
„Furia acestor oameni nefericiţi e contagioasă, ea a molipsit chiar pe oamenii
liberi din fundus regius (Cioara, Vinţul de Jos, Lancrăm) şi s-au făcut
potenţioasele dispoziţiuni pentru sugrumarea răscoalei" 20 •
Între timp situaţia explozivă care continua, asociată cu refuzul de a se
implica militar al ofiţerilor austrieci, a determinat pe guvernator să cedeze în faţa
presiunii nobilimii, acceptându-i insurecţia, ca intrument de a se apăra. La 16
noiembrie 1784 contele Ioan Csaky, comitele suprem al Clujului făcea cunoscut
comitatelor vecine că îşi asumă coordonarea acestei răzvrătiri nobiliare, şi în 18
noiembrie solicită ajutorul organizaţiilor nobiliare din Solnoc şi Bihor2 1• Represiunea nobiliară s-a materializat prin condamnarea a 34 de ţărani cu decapitarea,
sentinţă pronunţată de Curtea Judecătorească a comitatului Hunedoara.
Brukenthal a fost informat de cruzimea nobililor şi a interzis funcţionarea acestei
instanţe de judecată 22 • Această hotărâre a guvernatorului este influenţată în mare
măsură de atitudinea binevoitoare a lui Iosif al Ii-lea faţă de răsculaţi.
Soluţiile momentului erau diverse, dar în finalitatea lor se reduceau la una
singură, evenimentul cu conotaţii de simbol era imperios necesar să fie redus la
dimensiunea sa calmă, izolată. Iosif al Ii-lea i-a trimis guvernatorului în timpul cel
mai scurt instrucţiuni amănunţite, referitoare la pacificarea poporului răsculat,
invitându-l să colaboreze cu funcţionarii comitatelor, cu preoţii români şi astfel să
se revină la normalitate. Generalului comandant Preiss i-a ordonat să„trimită fără
Ştefan Meteş, Lămuriri nouă privitoare la revoluţia lui Horea, Sibiu, 1933, p. 25-26.
George Bari ţiu, Scurtă descriere a revoluţiunei lui Horea şi Cloşca din 1784, în Transilvania, nr.
4 din 15 februarie 1872, p. 39.
21
Ioan Lupaş, op. cit., p. 17-18.
22
Carol Gollner, Samuel von Brukenthal. Sein Leben und Werk in Wort und Bild, Bukarest, 1977,
p. 37.
19

20
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întârziere tunurile împotriva răsculaţilor", deoarece considera împăratul că „impresiunea cea mai puternică asupra mulţimii o fac în astfel de cazuri tunurile" 23 •
Intuind unele complicaţii ce s-ar putea crea dacă s-ar utiliza ostaşii
regimentului I grăniceresc de la Orlat împotriva răsculaţilor români, împăratul a
sfătuit pe generalul comandant Preiss să-i menajeze, însărcinându-i cu alte
obligaţii militare.
Fiind la curent cu cele întâmplate, cruzimile nobilimii aflate în insurecţie,
Iosif al Ii-lea adresa guvernului transilvănean mustrări energice pentru faptul de aşi fi dat avizul acţiunii nobilimii, calificându-l drept„cea mai mare obrăznicie" •
Cu acelaşi prilej împăratul filosof şi demofil nu-şi trădează aura sa mitică de
personaj „justiţiar", poruncind să se procedeze cu blândeţe faţă de ţărani,
interzicând actele de cruzime şi publicând amnistierea generală pentru toţi cei care
au participat la răscoală, cu excepţia liderilor. Pe aceeaşi filiaţie de idei îi comunica
guvernatorului Samuel Brukenthal o idee scumpă ethosului luminist, suveranitatea
poporului în stat, încercând să-i convingă pe nobili să înţeleagă că împăratul nu-şi
poate ţine armata pregătită de război „împotriva propriilor săi supuşi" 25 •
Considerându-i ca principali vinovaţi pe liderii răscoalei, Iosif al Ii-lea a
instituit un premiu de 300 de ducaţi (galbeni) pentru capturarea lor. În acest sens,
Brukenthal a elaborat patenta din 23 noiembrie 1784 al cărui obiectiv era ca„pe
unii turburători ca aceia să-i pedepsească, aşa prea cu mare milă au hotărât ca trei
sute de galbeni cinste sau cu se zice colac, să i se dea la unul ca acela, care e pre
unul sau altul dintre corifei, adică dintre aceia care sânt căpetenii şi îndemnitori
aceştia răutăţi, îl va prinde şi prins îl va da înainte" 26 •
Nemulţumit de modul în care autorităţile politice şi militare au gestionat
derularea răscoalei, Iosif al Ii-lea a făcut schimbări în ierarhia oficialităţilor
transilvănene. Baronul Preiss a fost destituit prin pensionare şi pe postul său a fost
numit generalul Fabric. Pentru a reduce prerogativele guvernatorului în acest
conflict, împăratul desemnează o Comisie regală de investigaţie condusă de
contele Jankovich şi generalul Papila27 •
Imaginile create de momentul dramatic al răscoalei, violenţele şi cruzimile
taberelor aflate în conflict, l-au marcat pe împărat.„Turburările nedomolite îmi
cauzează cea mai mare durere si neplăcere [„.] din ştirile care se contrazic nu se
mai poate trage o judecată corectă [„.] sunt deplin adevărate [„.] cauză să se
cerceteze din temelii. Dacă nu se vor scoate la lumină unele asupriri, care demult
există în ţară este cu neputinţă ca să se poată instala o linişte durabilă ... "28 •
24

23

Ioan Lupaş, lmpăratul Iosif al Tl-lea şi răscoala ţăranilor din Transilvania, în Memoriile
Istorice, Seria III, Mem.13, Bucureşti, 1935, p. 18.
Ibidem, p. 17-18.
Ibidem, p. 20.
Ibidem.
David Prodan, op. cit„ voi. II, p. 10-12.
Transilvania, nr. 6 din 15 martie 1872, p. 61-62.
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Cele afirmate scot în evidenţă soluţia aleasă de împărat: pe de o parte de a
înăbuşi răscoala ţăranilor care nu mai aşteptau efectele politicii sale, de a cunoaşte
cauzele ei pentru a le soluţiona; pe de altă parte, de a nu se desolidariza de
nobilime şi de a-i limita dorinţa de răzbunare. „Desigur lucrurile pot fi înăbuşite
un timp cu puterea, dar când omenirea e prea mult maltratată şi când arcul e prea
tare întins, cu siguranţă se frânge", după cum se adresa însuşi comisarului său •
Prin trădare, la 27 decembrie 1784, Horea şi Cloşca au fost arestaţi iar
Crişan a căzut prizioner la 30 ianuarie 1785. Comisia regească mandatată cu
investigarea cauzelor declanşării răscoalei şi-a intrat în rol. în ceea ce priveşte
sentinţa şi execuţia, Iosif al II-lea şi-a asumat întreaga responsabilitate.
Împăralul i-a ordonat comisarului regal Anton Jankovich, ca în ce-i
priveşte pe conducătorii răscoalei„să se dea exemplu răsunător, să fie purtaţi prin
locurile pe unde au făcut cele mai mari ticăloşii, pentru a fi arătaţi, ca o
înspăimântătoare pildă poporului de rând şi complicilor lor amăgiţi, şi apoi să fie
executaţi într-un chip spectaculos, într-o zi dinainte anunţată, într-un loc capital,
unde să se poată strânge cât mai mulţi supuşi şi unde se găsesc şi cele mai
neastâmpărate capete. Această execuţie trebuie să se facă sub autoritatea comisiei,
ca supuşii să vadă şi să fie pentru ei vădit că aceasta e hotărâta mea voinţă şi nu
numai a guvernului sau dregătorilor comitatului" 30 •
Gravele probleme ale societăţii transilvănene, dintre care cea mai presantă,
răscoala lui Horea din 1784 l-au determinat pe Iosif al II-lea să întreprindă a treia
călătorie în Transilvania în 1786. Împăratul s-a întreţinut cu comandantul general
Dominic Fabric, şi i-a decernat guvernatorului Brukenthal ordinul Marea Cruce a
Sfântului Stephan, dar îl şi pensiona cu suma de 4000 de galbeni anual, de la un
salariu de 24.000 de galbeni. Acest fapt echivala în percepţia contemporanilor ca o
sancţiune extrem de drastică.
La finalul studiului se impun câteva concluzii.
Răscoala din 1784 a însemnat perioada cea mai tensionată din activitatea
politică a guvernatorului Samuel Brukenthal. Pe parcursul derulării răscoalei,
guvernatorul a fost acuzat din toate direcţiile de nobilime, că nu a adoptat mai
rapid represalii favorizând pe răsculaţi, de generalul comandant Preiss, că a
acceptat insurecţia nobiliară, de Iosif al II-iea că nu a cooperat eficient cu Preiss,
de iobagi că nu a ameliorat statutul lor existenţial.
Pe guvernator l-au salvat de stigmatul posterităţii, moderaţia generalului
comandant Preiss, iniţiativele ponderate punitive ale lui Iosif al II-lea şi contele
Jankovich, care a gestionat anchetarea şi execuţia liderilor răscoalei 31 •
În noul climat politic inaugurat de împărat, Samuel von Brukenthal a căzut
în dizgraţia acestuia şi a fost obligat să se retragă din funcţia de guvernator.
29

29
30

31

Octavian Beu, L'empereur Joseph II et la revolte de Horia, Sibiu, 1944, p. 53.
Ibidem, p. 78-79.
Mihail Sofronie, art. cit„ p. 218.
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CUVÂNT DE ÎNTÂMPINARE
LA DESCHIDEREA SIMPOZIONULUI
Î.P.S. VIRGIL BERCEA

Domnilor,
„Aduceţi-vă

aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul (. . .);
cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa" (Ev 13, 7),
sunt cuvintele Sfântului Pavel adresate evreilor. Mă voi folosi de aceste cuvinte ale
Apostolului neamurilor şi mă voi adresa dumneavoastră astfel: aduceţi-vă aminte
de Simion Bărnuţiu, care v-a grăit vouă cu gândul, cuvântul şi cu fapta, luaţi
aminte la discursu-i de la Blaj, asumaţi-vă testamentul său, aduceţi-vă aminte cum
şi-a trăit şi cum şi-a sfârşit viaţa pentru popor, limbă şi neam şi urmaţi-i credinţa!
Celebrăm astăzi în cadru festiv 200 de ani de la naşterea lui Simion
Bărnuţiu, fiu al Sălajului, fiu al Bisericii Române Unite, Greco-Catolice şi parcă-i
auzim din străfunduri de istorie glasul care ne îndeamnă: „ ... rămâneţi credincioşi
şi numelui şi limbii voastre, apăraţi-vă ca fraţii cu puteri unite, ... Vedeţi cum ne-am
luptat noi pentru limba şi romanitatea noastră. Luptaţi-vă şi voi şi le apăraţi ca
lumina ochilor voştri ... " (Simion Bărnuţiu, Discursul de la Blaj).
Suntem astăzi aici la Zalău, dar suntem astăzi cu toţii în Catedrala Blajului
şi în acelaşi timp pe Câmpia Libertăţii printre cei 40.000 de oameni din toate cele
trei ţări româneşti şi-l ascultăm pe Bărnuţiu explicându-le românilor că au o
singură credinţă cu două confesiuni. „Să jurăm - îi îndeamnă el pe cei prezenţi la
adunare - că nu vor mai putea turbura pacea şi bună înţelegerea noastră nici
iezuiţii, nici călugării sârbeşti, nici misionarii Strigoniului, nici agenţii naţiunilor
străine, chiar şi când s-ar îmbrăca în vestminte de preoţi şi episcopi româneşti". Şi
le mai cere românilor ortodocşi şi uniţi care reprezentau acolo întregul popor
românesc un lucru măreţ: „Să jurăm că nici diavolii Iadului nu vor mai putea
rumpe legăturile amoarei frăţeşti prin care e legată adunarea aceasta, si printr-însa
toată naţiunea română!". Vorbind astfel Bărnuţiu s-a adresat posterităţii şi ni se
priviţi
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adresează nouă, iar îndemnul lui a rămas şi rămâne actual, probând puterea de
vizionar al celui plămădit din tăria morală recunoscută a Sălajului şi a oamenilor săi.
Doresc să mulţumesc Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, personal
Doamnei Director Elena Musca, Consiliului Judeţean Sălaj, personal Domnului
Preşedinte Tiberiu Marc, Institutului de Istorie Geroge Bariţ, Domnului
Academician Camil Mureşan, Primăriei Comunei Bocşa, Domnului Primar Ioan
Barou, Primăriei Municipiului Zalău, Domnului Primar Radu Sandu Victor
Căpâlnaşu pentru organizarea acestei manifestări culturale în onoarea marelui
gânditor sălăjean Simion Bărnuţiu care vă onorează.
„Aşa Fraţilor! Aduceţi-vă aminte atunci că vor striga din mormânt străbunii
noştri: Fiilor! Noi încă am fost nu odată în împrejurări grele,(„ .); noi încă am fost
înconjuraţi de inamic în pământul nostru, (. . .), şi nu de multe ori am suferit doară
şi mai mari rele decât voi; fost-am cu Goţii, dar nu ne-am făcut Goţi; fost-am cu
Hunii, dar nu ne-am Hunit; fost·am cu A varii şi nu ne-am A varit; fost-am cu
Bulgarii şi nu ne-am Bulgărit; cu Ruşii şi nu ne-am Ruşit; cu Ungurii şi nu ne-am
Ungurit; cu Saşii şi nu ne-am Nemţit; ci ne-am luptat ca Români, pentru pământul
şi numele nostru ca să vi-l lăsăm vouă împreună cu limba noastră cea dulce ca cerul
sub care s-a născut ... ". Aşa să ne ajute Dumnezeu! Vă mulţumesc!
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Dear Sirs,
„Remember your leaders, those who spoke the word of God to you; consider
the outcome of their way of life, and imitate their faith." (Heb. 13, 7), are Saint
Paul's words spoken to the Jews. I will use these words of the Apostle of the people
and I will speak to you like this: remember Simion Bărnuţiu, who spoke to you
with the thought, with the word and act, keep in mind his speech from Blaj,
acknowledge his testimony, remember how he lived and ended his life for the
people, tongue and people and follow his belief!
W e gratulatory celebrate today 200 years from the birth of Simion Bărnuţiu,
son of Sălaj, son of Unite Romanian Church, Greek-Catholic and it seems as if we
hear from history string his word that urges us: „ ... stay faithful to your name and
tongue, defend yourselves as brothers with combined power ... See how we fought
for aur tongue Romanity. So you will fight and defend them as the light of your eyes
... " (Simion Bărnuţiu, Speech of Blaj).
W e are here at Zalău, but we are al! today in the Cathedral of Blaj and at the
same time on the Field of Freedom among the 40.000 people from all the three
Romanian Countries and we listen to Bărnuţiu as he explains to the Romanians
that they have one single faith not two denominations. „Let us swear, as he urges
the attendants to the reunion - that the peace and well being will nat he disturbed
by Jesuits, nat by Serbian monks, not by the missionaries of Strigoniu, nat by the
foreign nations activists, even ~f they were dressed as Romanian priests and bishops
„. And he also ask the Romanian Orthodox and Unites that represented there the
entire Romanian people, a great thing: „let us swear that not even the Deamons of
the Hell will nat he able to break the brotherly ties that this reunion is bind, and by
it all the Romanian nation!". Speaking like this Bărnuţiu addressed to posterity
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and addresses to us and his advise stayed and is still timely, and it proves the
visionary aptitude of the one that is made from the moral strength of Sălaj and its
people.
I would like to thank to the History and Art County Musem of Zalău,
particularly to the Director Mrs. Elena Musca, to the County Council of Sălaj,
particularly to the President Mr Tiberiu Marc, to the History Institute George
Bariţ, to Mr. Academician Camil Mureşan, to the Town Hall of Bocşa, to the
mayor Mr. Ioan Barou, to the City Hall of Zalău, to Mayor Mr. Radu Sandu Victor
Căpâlnaşu for the setup of this cultural event to honor the great thinker of Sălaj Simion Bărnuţiu.
„So Brothers! Remember that I shall cry from the grave of our forefathers:
Sons, We have been nat once in difficult situations,(. . .); we have been surrendered
by enemy on aur lands (. . .), and not often we suffered even greater sufferings than
you; we have been with the Goths, but we did not become Goths, we have been to
the Huns but we did nat become Hun, we have been to the A vars but did not
become A vars, we have been to the Bulgarians but did not become Bulgarians, we
have been to the Russians but did not become Russians, with the Hungarian but did
nat Hungarians, with the Saxons but did not become Germans, but we fought as
Romanians, for our land and name to be granted to you together with aur beloved
tongue ... ". So help us God! Thank you!
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ADUNAREA NAŢIONALĂ DE LA BLAJ.
RELATĂRI ÎN PRESA VREMII
CAMIL MUREŞANU

THENATIONAL UNIONOFBLAJ.
ST ATEMENTS FROM JOURNALS OF THE TIME
Abstract: An event like the National Union of Blaj,from 2"d - 4•h I 14'h
- 16'h May 1848 was recorded and appears in the annals of the time,

immediately subsequently its unfolding.
As one can easily realize, the more detailed and exhaustive stories
appeared in the Romanian annals. In May 1848 there were only two: Organul
Luminărei, at Blaj, which from J2'h May 1848 (new style) took the name of
Organu Natiunale and Gazeta de Transilvania, from Braşov. In Hungarian
language the most important anal from Ardeal at the time was Erdelyi
Hirad6, from Cluj, and in German language Siebenbiirger Bote, in Sibiu.
The general view that can be grasped from the press records from the
days subsequent to the event is that the General Reunion of Blaj supported the
Romanian claims, but with no violence, either in language or in behavior. It
shows trust in the pursue of the reforms in Austria and a limited trust even in
the intentions of the Government of Hungary. It was careful to the issue of
uniting Transylvania to Hungary, conditioning it by the fair share
representation of the Ro mania ns in the diet.
Neither the Transylvanian Saxon, nor in the Hungarian press did see
in the Great Romanian Union a hostile manifestation, buton the contrary, its
claims are accepted, although reluctantly, as a possible frame for dialogue and
negotiations.
It is clearly seen that the subsequent unfolding of events cannot be
reproached to the Romanians, their opinions expressed in Blaj and their
National Committee.
Rezumat: Un eveniment ca Adunarea Naţională de la Blaj, din 24114-16 mai 1848 a fost înregistrat şi relatat în periodicele vremii, aproape
îndată după desfăşurarea sa.
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amănunţite au apărut în periodicele româneşti. ln luna mai a anului 1848 ele

nu erau decât două: Organul Luminărei, la Blaj, care de la 12 mai (stil nou)
1848 a adoptat numele Organu Natiunale şi Gazeta de Transilvania, de la
Braşov.ln limba maghiară periodicul mai important din Ardeal a fost, în
acele zile, Erdelyi Hirad6, din Cluj, iar în limba germană Siebenbiirger Bote,
de la Sibiu.
Impresia generală care se desprinde din relatările presei din zilele
imediat următoare evenimentului este acea că adunarea naţională de la Blaj
a susţinut cu energie revendicările româneşti, dar fără violenţă, nici în limaj,
nici în comportament. Ea manifestă încredere în continuarea reformelor din
Austria şi o încredere limitată chiar şi în intenţiile guvernului maghiar. A fost
prudentă în problema uniunii Transilvaniei cu Ungaria, condiţionând-o de
acordarea reprezentării echitabile a românilor în dietă.
Nici presa săsească, nici cea maghiară nu par a fi văzut în marea
adunare românească o manifestare ostilă, ci dimpotrivă, revendicările ei sunt
acceptate, tot cu rezerve însă, ca o posibilă bază de dialog şi de negocieri.
Rezultă limpede că traseul ulterior al evenimentelor nu poate fi
imputat românilor, opiniile exprimate de ei la Blaj şi Comitetul lor Naţional.
Keywords: The National Union of Blaj, Simion Bărnuţiu, Romanian
annals, Saxon and Hungarian journals, Imperial House.
Cuvinte-cheie: Adunarea Naţională de la Blaj, Simion Bărnuţiu,
periodicele româneşti, ziarele săseşti şi maghiare, Casa Imperială.

Un eveniment ca Adunarea Naţională de la Blaj, din 2-4/14-16 mai 1848 a
fost înregistrat şi relatat în periodicele vremii, aproape îndată după desfăşurarea sa.
După cum e de la sine înţeles, dările de seamă mai întinse şi mai
amănunţite au apărut în periodicele româneşti. În luna mai a anului 1848 ele nu
erau decât două: Organul Luminărei, la Blaj, care de la 12 mai (stil nou) 1848 a
adoptat numele Organu Natiunale şi Gazeta de Transilvania, de la Braşov.
In limba maghiară periodicul mai important din Ardeal a fostr, în acele zile,
Erdelyi Hirad6, din Cluj, iar în limba germană Siebenbiirger Bote, de la Sibiu.
Dintre acestea, cel mai sumar în informaţii s-a dovedit a fi ziarul german,
foarte preocupat în cronicile din acele zile de poziţia pe care aveau să o adopte
saşii faţă de apropiata dietă de la Cluj, care anunţa pe ordinea ei de zi problema
uniunii Transilvaniei cu Ungaria.
Siebenbiirger Bote inserează iniţial o foarte scurtă notă, menţionând că la
Cluj se observă o agitaţie, în urma ştirii convocării româneşti la Blaj (nr. 43/10
mai 1848), pentru ca apoi foarte târziu, în 2 iunie să mai facă menţiune despre
prezenţa delegaţiei române, condusă de episcopul Lemeni, la dieta de la Cluj. Ea a
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la 25 mai de Comisarul regal1, căruia i-a declarat că românii nu se
amestecă în problema uniunii; ei rămân fideli Casei Imperiale şi cer sprijin pentru
punctele din petiţia lor, sprijin care le era promis.
Singura ştire din Siebenbiirger Bote care se poate numi o dare de seamă
privitoare la adunarea de la Blaj este cea din nr. 46/17 mai 1848.
Ea începe prin a sublinia că adunarea a mii de români, la Blaj, la 15 mai, s-a
desfăşurat în cea mai deplină ordine şi linişte.
Relatarea afirmă că aşteaptă pentru numărul următor o informare mai
amplă. Ea n-a apărut însă - cel puţin n-am reuşit a o identifica, oricât am răsfoit
colecţia pe zilele următoare.
În articolul menţionat se spune că deocamdată, rezultă că românii
revendică înainte de toate emancipare, adică egalitate deplină, ca poziţie şi
drepturi, cu celelalte trei naţiuni ale ţării.
E de menţionat faptul că s-a citit un jurământ, pe care mulţimea l-a adoptat
sub cerul liber. Că în acel jurământ era cuprinsă o declaraţie de fidelitate faţă de
împărat şi faţă de dinastia austriacă. De asemenea, păstrarea naţionalităţii şi limbii
române; în schimb, despre uniunea cu Ungaria, românii n-au voit să se pronunţe,
până când nu vor fi admişi în Dietă.
Ziarul de limbă maghiară Erdelyi Hirad6, poate ca un ecou premergător
ştirii despre convocarea adunării naţionale a românilor, inserează în numărul din
2 mai 1848 (stil vechi) câteva rânduri prieteneşti şi măgulitoare la adresa
românilor: „Suntem de convingerea - scrie ziarul - că locuitorii români din patrie
sunt tot pe-atâţia cetăţeni fideli şi tot pe-atâţia fraţi (cu noi)".
Şi, ceva mai departe, câteva rânduri neobişnuit de călduroase: „Noi dorim
din tot sufletul să trăiască vrednicul popor român, să-şi cultive literatura, să-şi
dezvolte frumoasa limbă, asemănătoare celei italiene".
Relatarea cu privire la adunarea românilor dă o cifră foarte redusă de
participanţi (vreo 2.000), printre care s-au aflat mulţi oameni de cultură •
Au fost prezenţi şi militari, pedeştri şi călări, pentru a potoli de îndată
tulburările pe care unii le-ar fi putut stârni printre oameni mai neînvăţaţi. Dar n-a
fost nevoie, fiindcă nu s-a produs nici cea mai mică neorânduială.
Dintre intelectuali au luat mai mulţi cuvântul, mai ales Pap Sandor3, de mai
multe ori, şi a provocat iniţial o stare de spirit agitată.
Dar episcopul Ioan Lemeni şi profesorul Bărnuţ au îndemnat mulţimea la
linişte şi supunere, recomandându-i să rămână fidelă spiritului dezbaterilor de
până acum şi să aştepte tămăduirea rănilor de la apropiata dietă a ţării.
fost

primită

2

'Comisar regal era comandantul militar al Transilvaniei, baronul Puchner, iar comisar
ministerial baronul perenyi Zsigmond.
2
S-ar putea ca ştirea să fie o contaminare cu aceea privitoare la adunarea din Duminica Tomii.
3
Probabil Alesandru Papiu-Ilarian.
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a îndemnat-o după masă şi Pap Sandor, încât mulţimea s-a împrăştiat
spre case fără nici o tulburare a liniştii, o parte spre sate mai apropiate ori mai
depărtate.

Desfăşurarea adunării

acesteia şi starea de acum a Ardealului îndreptăţeşte
cele mai frumoase speranţe. În istoria Ardealului din anul 1848 se va scrie cu litere
de aur că un milion şi jumătate de oameni ţinuţi până acum în minoritate, prin
spiritul vremii şi printr-o rânduială magică, fără a se vărsa nici o picătură de
sânge, va ajunge după 1848 în rândul cetăţenilor proprietari.
În numărul de duminică, 7 mai (st.v.) 1848, sub semnătura unui pastor
reformat din Ciumbrud e publicat un anunţ de înfrăţire cu românii.
Într-o notă din 9 mai, intitulată o propunere sinceră faţă de adunarea
românilor de la Blaj, se sugerează că românii ar putea beneficia de acceptarea
cererilor lor dacă ar primi fără condiţii uniunea cu Ungaria. Semează „Un
patriot".
Abia în 23 mai (st.nou), ziarul revine cu o informare amplă despre
adunarea de la Blaj. Spune că duminică, în 14 mai, pe la ora 11,00, după Liturghie,
a fost o adunare de preoţi, de intelectuali şi de locuitori din jur. A vorbit Simion
Bărnuţ, despre care ziarul ştie că înainte cu doi ani a fost suspendat din funcţia de
profesor.
Ziarul relatează întâlnirea de pe Câmpul Libertăţii sub forma unui dialog,
din întrebări ale lui Simion Bărnuţ şi răspunsuri ale ascultătorilor. În general,
acest dialog e rezumat corect, la fel ca şi cele 16 puncte ale petiţiei românilor.
La un moment dat - se spune - Lemeni a fost criticat de un vorbitor tânăr.
Seara, Blajul a fost iluminat. Se afirmă că au fost expuse chipul lui traian şi al
împăratului Ferdinand, că au figurat inscripţii ca „fie în veci un imperiu dacoroman" şi s-au expus steaguri austriace şi ruseşti. Povestea cu drapelele ruseşti este
întreţinută tendenţios de publicistica maghiară. În realitate era vorba de un drapel
improvizat de români, din culorile Transilvaniei - roşu şi albastru - având la
mijloc albul, ca semn al intenţiilor lor paşnice.
Am început cu bună ştiinţă prin a cita relatări din ziarele săseşti şi
maghiare, fiindcă - după cum era de presupus, ele aveau să fie sumare şi, nu
deajuns de obiective. E îmbucurător faptul că această a doua presupunere nu ni sa confirmat decât în măsură destul de redusă.
Periodicele româneşti erau cele menite a reţine atenţia, datorită, evident,
interesului cu care ele s-au aplecat asupra unui eveniment fără precedent în istoria
românilor ardeleni, şi de o importanţă crucială pentru destinul lor.
Publicat la Blaj, Organul Luminărei al lui Timotei Cipariu adoptă numele
de Organul Naţional o dată cu numărul (din 12 mai st.n.) pe care-l consacră
relatării evenimentului. Cuprinde o dare de seamă largă, interesantă, bogată în
amănunte, apropiată de cea pe care o face Gazeta de Transilvania, de la Braşov.
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Aceasta introduce prima sa relatare printr-un motto din „Les paroles d'un
croyant" ale lui Lamennais, autor deosebit de agreat de George Barit.
„Zburătoarele de sub cer - citează ziarul - târâtoarele pe pământ se adună
spre a face împreună câte n-ar putea face singură niciuna din ele. Vă puteti voi
aduna spre a vă consulta asupra binelui vostru, spre a vă apăra dreptăţile, a vă
câştiga vreo uşurare a sarcinilor voastre ? Şi dacă nu puteti - încheie retoric - cum
sunteţi voi liberi ?"
Relatările din Gazetă, însotite de comentarii din cele mai pertinente, par a fi
scrise sau, în orice caz, inspirate îndeaproape de george Barit. Ele încep prin a
proclama faptul că zilele de 3, 4 şi 5 mai vor face epocă în istoria românilor.
Dreptul de adunări politice numeroase era până acum recunoscut şi practicat
numai în statele adevărat libere: în republica nordamericană, în Britania ş.a. De
acelaşi drept locuitorii Ungariei începură a se folosi de la 15 martie, iar maghiarii
transilvani de la 22 martie încoace.
Deoarece constitutia cea nouă - a monarhiei austriece garantează tuturor
popoarelor dreptul la adunări şi consultări libere, ar rezulta, comentează Gazeta,
că adunarea noastră din Blaj n-ar fi ceva extraordinar. Şi totuşi ea, privită din alte
puncte de vedere, are în ochii noştri o însemnătate pe atât de mare, pe cât
rezultatele ei, deocamdată, nu se pot precalcula de nimeni.
Articolul inserează o scurtă digresiune în istorie, arătând că românii
ceruseră la 1791 aprobarea pentru un congres naţional. Abia acum cererea le este
împlinită şi „o aşteptare de 57 de ani apasă greu".
Tineretul a fost acela care, spre a determina guberniul şi celelalte natiuni să
recunoască românilor dreptul la un congres naţional, a luat iniţiativa directă a
convocării la Blaj a unei adunări, în Duminica Tomii.
Alarmat, guberniul a intervenit pe lângă episcopii români. Cel din Blaj a
răspuns că nu există alt mijloc de a împăca pe români, decât numai concederea
unei adunări generale.
Guberniul a cedat parţial, aprobând o întrunire limitată la membrii clerului
şi mirenii instruiţi. Era o restricţie - comentează Gazeta - care, pe lângă nespusa
sete de libertate simtită mai vârtos de popor, era nepracticabilă.
Conştient, probabil, de această realitate, guberniul a emis vreo 5 decrete,
adresate episcopilor, prin care, în fapt, a conces adunării românilor formă legală,
recunoscând-o ca adunare naţională.
La 1 mai ( 13 mai st. nou) episcopul Andrei Şaguna, însotit de un mare
număr de preoti şi mireni, a sosit de la Sibiu, fiind întâmpinat la Mănărade. Şi de-acolo - condus la reşedinţa episcopală din Blaj.
Duminica cei doi episcopi ieşiră în mijlocul mulţimii adunate în piată şi
declarară în auzul ei că se consideră împreună ca fraţi, nu cu făţărnicie, ci fraţi în
Hristos, frati români, frati care provoacă pe tot românul a uita orice neplăceri
trecute şi a se privi cu totii ca frati, precum sunt ai lor episcopi.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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„Cuvântul rostit în acest înţeles de dl. episcop Andrei Şaguna făcu - scrie
ziarul - o impresie foarte bună, tăie calea mai multor presupusuri şi temeri
deşarte. Pentru că un scop atât de mare şi frumos al acestei adunanţe era şi să
înlăture din inimile tuturor oricare alte interese partizanale".
Tot duminecă, în catedrală, s-au ţinut două conferinţe pregătitoare, ale
grupărilor intelectuale. Simion Bărnuţiu a dat direcţie şi substanţă dezbaterilor
despre naţionalitatea şi drepturile românilor, printr-o lămuritoare şi critică
deducere istorică a stării românilor din Ardeal. În şedinţa de după-masă stătură şi
episcopii de faţă4 •
Între timp, poporul care umpluse piaţa şi al cărui număr a fost socotit de
mulţi la 40.000, condus şi învăţat de câţiva tineri avocaţi şi cancelişti, s-a
comportat cu atâta linişte şi ascultare, încât s-a bucurat de toată încrederea pe
parcursul dezbaterilor următoare şi de respect şi recunoaştere în ochii altor
naţiuni, dintre care veniseră ca ascultători mai mul~i inşi. În toate acele 4 zile nu sa pomenit ceartă sau băutură. Armata, care avea şi două tunuri, însumând la Blaj
şi în împrejurimi 740 de ostaşi, era primită de popor cu aclamaţii. Ea nu a avut
altceva de făcut decât să tragă nişte salve la închiderea adunării.
O stare de tensiune s-a ivit în cauza cererii adresate Guberniului, de
eliberare din detenţie a avocatului Florian Micaş şi încă a doi preoţi.
În 3/15 mai s-a oficiat liturghia, iar la ora 9,30 o delegaţie aleasă de adunare
i-a invitat să participe pe comisarii guberniali Ludovic Szabo şi baronul Nicolae
Banffi. Ei au dat curs invitaţiei, venind în uniformă de paradă şi încinşi cu săbii. În
prezenţa lor, deci, de la masa aşezată în faţa catedralei, s-a citit decretul gubernia!
de autorizare a adunării, însoţit de precizarea că în cadrul ei dezbaterile vor fi
libere, doar cu rezerva că toate luările de cuvânt să respecte credinţa faţă de
monarh şi de înaltele autorităţi. Se promitea, totodată, că naţiunea română va
dobândi, în scurtă vreme, tot ce e cuprins în principiile libertăţii, egalităţii şi
fraternităţii.

Cu acest act s-a inaugurat, oficial, marea adunare de la Blaj. Comisarii s-au
retras, lăsând poporul adunat să se deplaseze „în pratul (câmpul) din sus de
Blaj)" 5, unde s-a procedat la alegerea persoanelor conducătoare. Numele şi
calitatea lor sunt bine cunoscute, aşa încât nu le mai repetăm aici.
S-a înălţat şi acolo o rugăciune pentru împărat, la care a fost chemat să
asiste şi generalul Schurter6 •
Gazeta de Transilvania reproduce cele 16 puncte ale petiţiei adunării
naţionale.

În 4/16 mai, în ziua finală a adunării, episcopul Lemeni respinse cererea
unora din popor de a se adopta o hotărâre împotriva uniunii Transilvaniei cu
·•Să înţelegem că
5
6

de dimineaţă, la discursul lui Bărnuţiu,
Numit, spune gazeta lui Cipariu, „râtul grecilor".
Pe care Bariţ îl numeşte „un om simpatic şi activ".

absentaseră?
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Ungaria, problema nefiind la ordinea de zi. De asemenea, el a răspuns unora care1 criticau, demonstrând cu acte doveditoare meritul său în obţinerea autorizaţiei
guberniale de desfăşurare a adunării.
Punctul de vedere în problema uniunii a fost respectat în dezbaterile
prilejuite de adoptarea protocolului şedinţei din ziua precedentă, cu precizarea că
românii nu se vor angaja într-o asemenea dezbatere decât după ce vor avea
deputaţi recunoscuţi în dietă.
S-au citit, apoi, textele petiţiilor către împărat şi dietă, aclamată fiind
propunerea ca episcopiile din Blaj şi Sibiu să devină mitropolii independente faţă
de Strigoniu şi Carlowitz.
Trei oratori au vorbit despre asupririle de pe pământulcrăiesc, cerând o
comisie mixtă care să se ocupe de trasarea hotarelor proprietăţilor şi de restaurare
a posesorilor în drepturile vechi. S-a criticat faptul că saşii continuă să aibă
posesiuni, în schimbul pazei la graniţe, când în realitate paza au ajuns să exercite
numai românii şi secuii.
După ce s-a ales componenţa delegaţiilor pentru Viena şi Cluj, precum şi
comitetul permanent de 12 membrii, cu sediul la Sibiu, ploaia stârnită pe la 13,30
i-a alungat pe participanţi în oraş.
în şedinţa de miercuri, după adoptarea unor amendamente pe bază de
propuneri făcute în adunare, s-a adoptat hotărârea ridicării unui monument în
Câmpul Libertăţii. Este pentru întâia oară când locului adunării populare i se
atribuie acest nume.
îndată după-amiază comisarii, printr-o scurtă cuvântare, au declarat
închisă adunarea, şi-au exprimat satisfacţia pentru desfăşurarea ei corectă şi au
promis sprijinirea cauzei române. Episcopii au împărţit binecuvântarea.
Relatarea se încheie cu amănunte despre mesele oferite participanţolor,
despre unele cântări, seara, pe la reşedinţele episcopilor şi ale altor câtorva bărbaţi
de seamă, precum şi, din nou, iluminarea oraşului.
Impresia generală care se desprinde din relatările presei din zilele imediat
următoare evenimentului este acea că adunarea naţională de la Blaj a susţinut cu
energie revendicările româneşti, dar fără violenţă, nici în limaj, nici în
comportament. Ea manifestă încredere în continuarea reformelor din Austria şi o
încredere limitată chiar şi în intenţiile guvernului maghiar. A fost prudentă în
problema uniunii Transilvaniei cu Ungaria, condiţionând-o de acordarea
reprezentării echitabile a românilor în dietă.
Nici presa săsească, nici cea maghiară nu par a fi văzut în marea adunare
românească o manifestare ostilă, ci dimpotrivă, revendicările ei sunt acceptate, tot
cu rezerve însă, ca o posibilă bază de dialog şi de negocieri.
Rezultă limpede că traseul ulterior al evenimentelor nu poate fi imputat
românilor, opiniile exprimate de ei la Blaj şi Comitetul lor Naţional.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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SATUL DE NAŞTERE A LUI SIMION BĂRNUŢIU
LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA
SIMION RETEGAN

THE BIRTH VILLAGE OF SIMION BĂRNUŢIU AT THE MIDDLE OF
19rn CENTURY
Abstract: The place where the ideologies of the Ideologica/ Movement
was born, Bocşa - in the time Bocşa Română or Bocşa de Sus, to be
distinguished from Bocşa Maghiară or Bocşiţa - was at the middle of the 19'h
century a middle size community.
From the administrative point of view it used to be part of the district
of Crasna, that was attached to Hungary in December 1860 - together with
the District of Solnocul de Mijloc and Zarand, district Chioar and the free
royal town of Zalău -, and starting from 1876 in the county of Sălaj, with
centre in Zalău. From the religious point of view the village was part of the
bishop's office of Fericei, then to the Mitropoly of Blaj, and starting with 1856
to the diocese of Gherla. The newly found data that we show in this study
come from the rich archive of this church jurisdiction, where Bocşa is well
illustrated. We can find significant infonnation concerning the forefathers of
Simion Bărnuţiu, the church of the village, the school, the way Simion
Bărnuţiu was celebrated by the posterity.
Rezumat: Locul în care a văzut lumina zilei ideologul revoluţiei
paşoptiste, Bocşa - în epocă Bocşa Română sau Bocşa de Sus, pentru a fi
deosebită de Bocşa Maghiară sau Bocşiţa - a fost la mijlocul secolului al XIX/ea o comunitate de proporţii mijlocii.
Din punct de vedere administrativ făcea parte din comitatul Crasna,
încorporat Ungariei în decembrie 1860 - împreună cu comitatul Solnocul de
Mijloc şi Zarand, districtul Chioar şi oraşul liber regesc Zalău -, iar începând
din 1876 din comitatul Sălaj, cu reşedinţa la Zalău. Din punct de vedere
religios satul făcea parte din protopopiatul Fericei, aparţinător episcopiei,
apoi mitropoliei Blajului, iar din 1856 diecezei Gherlei. Datele inedite pe care
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în acest studiu provin toate din bogata arhivă a acestei
în cadrul căreia Bocşa este foarte bine ilustrată. Găsim
date importante referitoare la înaintaşii lui Simion Bărnuţiu, la biserica
satului, la şcoală şi asupra modului cum a fost comemorat Simion Bărnuţiu
de către posteritate.
Keywords: Simion Bărnuţiu, Bocşa, church, school, church singer teacher.
Cuvinte-cheie: Simion Bărnuţiu, Bocşa, biserică, şcoală, cantorle

prezentăm

jurisdicţii bisericeşti,

învăţător.

Locul în care a văzut lumina zilei ideologul revoluţiei paşoptiste, Bocşa - în
sau Bocşa de Sus, pentru a fi deosebită de Bocşa Maghiară
sau Bocşiţa - a fost la mijlocul secolului al XIX-lea o comunitate de proporţii
mijlocii. Ea număra la recensământul din 1857: 174 de case cu 936 de suflete, toţi
greco-catolicii, pentru ca în 1880 să fie înscrisă cu 136 de case şi 866 de locuitori între care 20 de izraeliţi - din care abia 39 erau ştiutori de carte 1• Din punct de
vedere administrativ făcea parte din comitatul Crasna, încorporat Ungariei în
decembrie 1860 - împreună cu comitatul Solnocul de Mijloc şi Zarand, districtul
Chioar şi oraşul liber regesc Zalău-, iar începând din 1876 din comitatul Sălaj, cu
reşedinţa la Zalău. Din punct de vedere religios satul făcea parte din protopopiatul
Periceni, aparţinător episcopiei, apoi mitropoliei Blajului, iar din 1856 diecezei
Gherlei. Datele inedite pe care le prezentăm aici provin toate din bogata arhivă a
acestei jurisdicţii bisericeşti, în cadrul căreia Bocşa este foarte bine ilustrată.
La fel ca imensa majoritate a satelor româneşti din Transilvania, ortodoxe
sau greco-catolice, deopotrivă, lăcaşul de cult al satului, purtând hramul Sfinţilor
Arhangheli Mihail şi Gavril, era unul de lemn, despre care protopopul locului,
Ioan Lobonţiu, raportează în 1858 la Gherla că era în stare bună, că era înzestrat
în interior cu toate cele necesare, dar că nu se ştie anul în care a fost înălţat 2 •
Foarte probabil că el data de la sfârşitul secolului al XVIII-lea sau înceutul celui
următor, când crşterea foarte mare a preţului animalelor şi cerealelor, produsă de
războaiele napoleoniene, a mărit disponibilităţile materiale nu numai ale
stăpânilor feudali, dintre care mulţi îşi ridică noi curii, ci şi pe acelea ale iobagilor
lor. O dovadă indirectă ar putea fi faptul că matricolele căsătoriţilor, botezaţilor,
decedaţilor încep să se poarte la Borşa, cum citim în acelaşi raport, începând cu
anul 1794. Este de menţionat aici că unele parohii greco-catolice din împrejurimi
au profitat mai mult de această perioadă, ridicându-şi, scrie protopopul Ioan
Lobonţiu, biserici de piatră: Bădăcinul în 1794, Siciul în 1800, Giurtelecul
epocă Bocşa Română

'Rencensământul

din 1857. Transilvania, (Coord. Traian Rotaru), [Cluj-Napoca], 1997, p. 4361880. transilvania. (Coord. Traian Rotaru), [Cluj-Napoca], 1997, p. 294-295.
2
Arh. Naţ. Dir.]ud. Cluj, F. Ep. gr.-cat. Gherla, 1858-2557 (În continuareA.N.D.J., Cluj .... )
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în 1813, toate însă cu turnuri de lemn şi
boltitură (cer) de scândură. Excepţie fac: Meseşenii de Sus, cu biserică de piatră
din 1715, Vârsolţul, unde familia nobilă Acia edifică o biserică de zid în 1845 şi
Meseşenii de Jos, unde edificiul de cult este înălţat în 1857 3•
Ceea ce mai aflăm este că satul avea o casă parohială din lemn, acoperită cu
şindrilă, construită „pe la 1830" cu spesele enoriaşilor şi o porţiune canonică care
în 1883 este raportată ca având o întindere de 23-24 jug„ de categoria a II-a\ şi
pentru care se plătea statului cu 20 de ani mai devreme un impozit de 15 fl. 5 •
Parohia poseda, de asemenea, un intravilan şi pământ în hotar, aflate în folosinţa
cantorului, în suprafaţă de 10 jug„ din care o parte era fânaţ. 6
Cum foarte bine se ştie, funcţia de preot era deţinută în aceaastă vreme de
Simion Bărnuţiu, fratele tatălui cărturarului papoptist. Acesta, născut la 1
septembrie 1793, fusese ordinat ca preot în 1817 (9 septembrie), urmase la Blaj, în
două ierni consecutive cursurile de Teologie morală, fiind ceea ce în epocă se
numea moralist, iar în 1862, cînd se face o conscriere a câştigurilor tuturor
preoţilor diecezei, în vederea unei mult dorite salarizări a lor de către stat,
beneficia de următoarele venituri: 63 fl. din aşa numitul bir popesc, adică câte o
mierţă de porumb boabe şi o zi de lucru de fiecare familie pe an, 26 fl. din taxele
pentru cununii, înmormântări, botezuri etc. (stala) şi 46 fl. din porţia canonică 7 •
Este de menţionat faptul că, aşa cum se întâmplă întotdeauna în asemenea situaţii,
venitul total de 120 fl. - 15 fl. fiind impozitul - este calculat la minimum, sau în
casul de faţă, chiar mult sub acesta.
În actele arhivei gherlene preotul Simion Bărnuţiu apare în mod direct
numai de două ori. Deorce suferea de podagră, îl vedem în 1851 cerând noului
episcop Şuluţiu aprobarea de a oficia liturghia şezând în altar şi de a fi dispensat
de ţinerea posturilor. I se acordă, parţial, şi una şi cealaltă (anexa 1) - este unicul
caz de acest gen pe care l-am întâlnit - nu numai pentru a se răspunde unei nevoi
stringente, cunoscute personal şi prelatului, ci poate şi pentru faptul că nepotul
solicitantului avusese un rol foarte important, dacă nu chiar decisiv, în accederea
vicarului Şimleului în scaunl episcopal de la Blaj. 8
în 1805,

Şamşudul

Unele din date raportate de D. Coroianu sunt infirmate de Şematismul din 1882 al Episcopiei
Gherlei, unde biserica din Bădăcin este dată la 181 O, cea din Siciu la 1808 cea din Giurtelec la 1819.
Şematismul veneratului cler a diecesei greco-catolice a Gherlei pre anul de la Christos 1882, Gherla,
1882, p. 162-166.
• A.N.D.)„ Cluj, F.Ep.gr.-cat. Gherla, 1883-5614; în 1881 este raportată la Gherla o suprafaţă de
20 jug. Ibidem, 1881-1778.
; Ibidem, 1862-777.
6
Ibidem, 1881-1778; 1883-5614.
7
Ibidem, 1862-777. jude al satului în acest an era Cighi Ioan, curator prim era Popiţ Vasile, iar
juraţii erau: Bujde Petru, Nădişan Toader, Lapoş Simion şi Cighi Alexa.
8
Cererea, fiind redactată la 15 august 1851, este sigur că ea a fost dusă la Blaj şi prezentată
Capitlului de însuşi Şuluţiu la plecarea lui din Şimleu) Silvaniei.
3
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ani mai târziu, la 3 august 1857, preotul Simion Bărnuţiu, plângânduse amarnic de starea sănătăţii sale dar şe de sărăcia parohiei, cere episcopului
Gherlei, Ioan Alexi, ca unicul său nepot, Ioan Pop, absolvent al Gimnaziului de 4
clase din Şimleu, fiul ficei sale Maria, să fie primit la Teologia morală, pentru a-i
deveni cooperator, fiindcă, scrie el, l-a susţinut la şcoală şi fiindcă situaţia parohiei
nu este de natură să se poată apela la un străin (anexa nr. 2). Este refuzat, întrucât
una dintre primele măsuri ale ierarhului noii episcopii a Gherlei a fost aceea de a
nu se mai numi preoţi moralişti, a căror pregătire şcolară sumară era foarte aspru
incriminată în toată această perioadă.
Alte informaţii despre preotul Simion Bărnuţiu aflăm cu prilejul decesului
său, survenit la 22 decembrie 1862, la 69 de ani ai vieţii şi 45 ai preoţiei. În
registrul diecezei Gherlei privind parohii repausaţi citim despre el că a murit din
cauza „bătrâneţelor", că a pătimit mult de durerea picioarelor, că atunci era văduv,
că a avut numai o fiică, soţia preotului Pop Ştefan din Nădişul Român şi că lasă
după el: „o vie, câteva pământuri şi vite, toate în preţ de cca. 600 fl. şi bani, nu se
ştie câţi, toate testate prin viu grai ficei sale, preotesei din Olah Nadas" 9 •
Îi urmează la altar începând din 1863, Matei Silvani, paroh al Blajii, din
1849 profesor la Gimnaziul de 4 clase din Şimleu! Silvaniei, născut în 1817,
hirotonisit în 1842, sacerdot cu o pregătire cărturărească mai înaltă decât
predecesorul lui, preot care se va remarca prin acurateţea cu care îşi va îndeplini
obligaţiile liturgice, sacramentale şi pastorale faţă de enoriaşii săi, ca şi prin
energia şi dăruirea pe care le consacră şcolii săteşti, al cărui director era, la fel ca în
cazul tuturor şcolilor confesionale ale timpului. Ceea ce nu înseamnă că nu ţinea,
dacă situaţia o cerea, şi de coarnele plugului, la fel ca foarte mulţi alţi preoţi
români. în 1852 când cere episcopului Şuluţiu să-i acorde parohia Craidorolţ, el
scrie că n-ar avea cu ce trăi dacă n-ar face şi agricultură şi că în Blaja nu se va
putea ridica din sărăcie chiar dacă „ar ara cu nasul prin pământ" 10
În al doilea an al păstoririi sale la Bocşa el este cel care va organiza, la 2
iunie 1864, în ziua Sfinţilor Constantin şi Elena, funeraliile marelui ideolog al
revoluţiei paşoptiste române. Chemarea clerului şi a poporului aparţine vicarului
Sălajului, Dimitrie Coroianu, care în circularul său (anexa nr.3), numeşte pe
Simion Bărnuţiu regeneratorul spiritului liberăţii naţionale, mentorul tinerimii,
compasul îndreptător al naţiunii în timpurile cele mai critice. Răspund acestei
chemări, sublimă, scrie „Gazeta Transilvaniei'', 50 de preoţi şi peste 2000 de
oameni, veniţi din satele, mai apropiate sau mai îndepărtate ale Sălajului.
Ceremonia funebră pentru înmormântarea preoţilor se oficiază la casa parohială rostesc cuvântări vicarul şi preotul local -, de unde racla este ridicată de patru
9

A.N.D.J., Cluj, F.Ep.gr.-cat. Gherla, Protocol Nr. 686, preoţi decedaţi, an 1862.

'"Ibidem, Pachet III, 1852, nr. 53, f. 1. În 1857 Matei Silvani, cere, de data aceasta la Gherla,
Tăşnadul şi încă odată Craidorolţul:

Ibidem, 1857-808, 1995.
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pământul

cimitirului din jurul bisericii. La masa care are apoi
loc se iniţiază o primă colectă (150 fl.), în vederea ridicării unui monument pe
mormântul marelui dispărut • Acesta va fi înscris astfel în matricula parohioală a
decedaţilor, în care din mâna lui Matei Silvani citim la rubrica Observaţiuni
următoarele cuvinte: „ca profesore de Filozofie în Iaşi, luându-l morbul, s-au adus
în Patria sa, după dorire" 12 • Aflăm, de asemenea, de aici că decedatul fusese
împărtăşit cu sfintele sacramente şi că dintre fraţii şi surorile sale singura care mai
trăia era Gafia, căsătorită Pop în Bădăcin, ai cărei copii, Dumitru şi Petru, fuseseră
ajutaţi din Iaşi la studii de către unchiul lor 13 •
De numele lui Matei Silvani se vor lega câţiva mari paşi înainte făcuţi în
viaţa şcolii, supusă după legea din 1868 unor severe exigenţe de modernizare, iar
apoi ridicarea în 1880 a unei noi biserici, de asemenea, din lemn, ceea ce arată că
disponibilităţile materiale ale parohiei erau mici, întrucât episcopiile aprobă foarte
greu asemenea construcţii în această epocă.
La foarte scurt timp după aceasta, în 6 decembrie 1881, preotul Malei
Silvani se va stinge la rândul lui din viaţă, la 64 ani ai vieţii şi 39 ai preoţiei, din
aceeaşi eternă cauză a „bătrâneţelor", fiind văduv şi lăsând după el doar două
nepoate, ficele învăţătorului din Periceni, Vasile Grama. Îşi testează averea mobilă
14
(preţuită la 400 fl.) şi imobilă (grădină, probabil casă, 12 jug. pământ) acestora
Potrivit unei practici acum bine încetăţenite, printr-un circular al Episcopiei
Gherlei parohia este scoasă la concurs - curentată, cu termenul epocii -, fiind
solicitată de nu mai puţin decât 11 preoţi, aflători în sate mai apropiate sau mai
îndepărtate precum: Bicaz, Corund, Sudurău, Sâncraiul Silvaniei, Biuşa,
Giumulcuş, Cubleşul Someşan. Între aceştia se vor remarca, pe de o parte Dimitrie
Pocola, preotul Crasnei, susţinut de către vicarul Olimpiu Barbulovici15, iar pe de
altă parte Simion Filip, parohul Badonului,cerut stăruitor de bocşeni şi susţinut la
rândul lui de către energicul protopop al Pericenilor, care erau Ioan Cozma 16 • La 2
februarie 1882 Consistoriul episcopal al Gherlei va numi ca preot-administrator al
Bocşei, cu titlu provizoriu, pe Dimitrie Pocola 17 , pe care 4 ani mai târziu - după ce
între timp avusese loc comasarea hotarului, moment în care parohul, luând
11

11
Descrierea înmormântării, făcută de protopopul Ioan Gal şi cuvântarea lui D. Coroianu în:
„Concordia" IV (1864), nr. 47, din 11/23 iunie.
12
A.N.D.J., Cluj, Matricole bisericeşti, nr. 124, p. 34
13
Coriolan Suciu, Corespondenţa lui Ioan Maniu cu Simeon Bărnuţiu, 1851-1864, Blaj, 1929, p. 151.
11
Ibidem F. Ep. gr.-cat. Gherla, Protocol nr. 686, preoţi decedaţi, an 1881
15
Cererea lui D. Pocola din 1 ianuarie 1882 şi scrisoarea de recomandare a vicarului din 12
ianuarie în: Ibidem, 1882-1033, 4,6.
16
Cererea satului din 27 ianuarie 1882, semnată cu tragerea crucii de 41 săteni- între care judele
satului Ioan Talpoş şi curatorul prim Ioan Popdan- subscrişi de către Grigore Margin, precum şi
scrisoarea de recomandare a protopopului I. Cozma, în : Ibidem, f 1-2, 12.
17
Decizia din 2 februarie 1882 în: Ibidem, f 13.
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intereselor bisericii a intrat în conflict cu credincioşii - îl vom vedea
angajat într-un complicat proces cu parohienii săi 18 •
Aşijderea situaţiei tuturor satelor româneşti din Transilvania, fie ele
ortodoxe sau greco-catolice, în umbra şi sub scutul bisericii din Bocşa apare şi se
dezvoltă şcoala confesională a satului, şcoală al cărui director era parohul, al cărui
inspector era protopopul, a cărui autoritate supremă era episcopul.
Prima ei menţiune, cunoscută de noi, este cea din matricula liceului din
Carei, unde tatăl cărturarului paşoptist apare în anul şcolar 1822/23 ca învăţător ludimagister -, în calitatea sa de cantor, situaţie qvasigenerală în această perioadă 19 •
Şcoala, ale cărei începuturi sunt, desigur mult mai vechi, funcţiona în casa lui, căci
nu exista nici o clădire şcolară, nici o casă cantorală. Plata cantorului-învăţător,
Ioan Bărnuţiu, constă în folosinţa unui lot intravilan („ograda cantorală"), a
pământului cantora! de 10 jug. din hotar, o treime (terţialitatea) din birul popesc deci cca. 40-50 mierţe mălai în grăunţe şi tot atâtea zile de lucru - şi o treime din
taxele stolare. Ca învăţător el putea să primească, judecând după situaţia din alte
sate, 10-20 creiţari de familie sau de copilul de şcoală, ceea ce nu era mai mult
decât 40-50 fl. pe an.
Îi urmează în cantorie începând cam din 1826 - după spusele în multe
privinţe discutabile ale lui Petru Bărnuţiu, făcute 40 de ani mai târziu, în februarie
1866, (anexa nr.9) - fratele său Vasile (1775-30 martie 1865) 20 , cel care a deţinut
timp de 20 de ani şi funcţia de curator prim (începând din 1810, 1811, după
aceeaşi sursă), perioadă în care, pe lângă că a reacoperit biserica, că a ridicat
edificate parohiate, că a ridicat o „moară seacă" 21 , măreşte, scrie fiul lui, capitalul
bisericiii de la 16 fl. la 200 fl. şi 300 ferii de vin (anexa nr. 9) 22
În 1846, din ordinul autorităţilor comitatului Crasna, se ridică pe
intravilanul cantora! prima clădire şcolară, o casă ţărănească mai răsărită, din
lemn şi vaioage, în care exista o clasă pentru elevi şi o locuinţă pentru învăţător,
funcţie ocupată „câtva timp", spune în martie 1866 protopopul Ioan Lobonţiu, de
către fiul mai mare al cantorului, Grigore Bărnuţiu (I. Lobonţiu îl numeşte, greşit,
Vasile, ca şi pe tatăl lui), care, continuă el „după aceea, pentru nescari escese,
dupuindu-se din oficiul docental, au adiutorat în cântare, ca adjunct pe bătrânul
său tată" (anexa nr. 10).
Nu ştim când şi cu cine a fost înlocuit, dar ştim cu certitudine că în 1857
postul de dascăl era ocupat de un alt fiu al aceluiaşi cantor, Petru Bărnuţiu, şi ca

18

Ibidem, 1886-5176, f. 1-21.
G. Bogdan- Duică, Viaţa lui Simion Bărnuţiu, 1924, p. 9.
20
Matricula decedaţilor Bocşa: 28/30 martie 1865.
21
Existenţa acestei „mori seci" este menţionată în mai multe acte (anexa nr. 9, nr.12) ca aducând
un mic venit bisericii.
22
240 fl. şi 400 vedre vin, potrivit cererii din aprilie 1866 a satului (anexa nr. 12).
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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graţie

drasticelor măsuri şcolare ale autorităţilor austrice din deceniul
absolutismului, din cei 88 copii de vârstă şcolară frecventau cursurile 5723 ,
procentaj incomparabil mai bun decât cel care se va înregistra două decenii mai
târziu. Tot în această vreme benefică învăţământului rural a fost stabilită, credem,
remuneraţia învăţătorului la 200 fl. pe an, sumă care apare constant în actele
următorilor ani, sumă care, ca pretutindeni, în această vreme, era plătită de
enoriaşi pe calea repartiţiei. Nu ştim de asemenea, când şi din ce moliv Petru
Bărnuţiu, absolvent mediocru a trei clase gimnaziale la Şimleu, intrat în
învăţământ pentru a scăpa de recrutare, se mută la Năpradea, însă ştim că în anii
şcolari 1861/ 62, 1862/63 el este din nou la Bocşa şi că, odată trecut de pericolul
recrutării, se dedă cu toate puterile agriculturii, neglijând grav şcoala. Până acolo
încât în vara anului 1863, scrie protopopul I. Lobonţiu, nu s-a putut ţine nici
măcar examenul obişnuit, deoarece lipsind dascălul, copii părăsesc aproape toţi
şcoala, iar cei 10-12 elevi cari se prezintă înaintea sa abia dacă puteau silabisi
(anexa nr. 11 ). Admonestat sever de către protopop, dascălul îşi prezintă el însuşi
demisia, motivat de faptul că în condiţiile relaxării politice generale de după 1861,
în condiţiile unor ani cu recolte slabe, plata sa se putea scoate foarte greu de la
oameni, niciodată întreagă şi uneori doar prin execuţii judecătoreşti.
Sub aceste auspicii la cererea protopopului, Episcopia din Gherla numeşte
în 30 octombrie 1863 ca învăţător al Bocşei pe Vasile Liscanu, abolvent de
pedagogie, primul cadru didactic calificat al şcolii săteşti, care va preda în anul
şcolar 1863/64, va începe pe cel următor, fără să ajungă să-l termine, fiind secerat
de boala secolului, tuberculoza24 •
Rămas astfel vacant, postul este scos la concurs, care va avea loc la 6 august
1865, când, confrm practicii generale, sătenii, cei care întreţineau material şcoala,
îşi aleg ei înşişi dascălul. Se prezintă 5 candidaţi (anexa nr. 7), dintre care, la
insistenţele lui Ioan Lobonţiu, Consistoriul episcopal al Gherlei numeşte în 29 ale
aceleiaşi luni pe George Andrei, absolvent al Preparandiei, învăţător al Siciului.
Acesta va deţine funcţia nu mai puţin decât 40 de ani şi va ocupa în tot acest lung
timp şi postul de cantor al bisericii25 •
Contopirea acestor două funcţii, posibilă după decesul în martie 1865 a lui
Vasile Bărnuţiu, suscită la început puternice convulsii locale. Pentru ea pledează
foarte insistent atât preotul Matei Silvani (anexa nr. 8) cât şi protopopul Ioan
23

A.N.D.J., Cluj, F. Ep. Gr.-cat. Gherla, 1858-2557.
"În decembrie 1864, după moartea lui V. Liscanu, postul este oferit, interimar, lui P. Bărnuţiu,
care iniţial condiţionează acceptarea lui de primirea şi a cantoriei- vărul său era grav bolnav(anexa
nr. 4)-, apoi îl acceptă, încheiind în 2 ianuarie 1865 un contract cu satul (anexa nr. 6), dar între timp
din Gherla, la propunerea protopopului este numit ca dascăl interimar Teodor Chişu (anexa nr.10).
z; În şematismele Gherlei din 1867, 1877, 1882, 1894, 1900 şi 1903 George Andrei figurează ca şi
învăţător şi cantor. Mai mult decât atât, chiar şi succesorul lui, Emil Pocola, figurează în şematismul
din 1906 cu acelaşi cumul de funcţii.
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(anexa nr. 10) în primul rând fiindcă şi unul şi celălalt doreau
instituirea unui cantor calificat, deplin cunoscător al cântărilor şi tipicului
bisericesc, care să fie în măsură să organizeze un cor şi să contribuie prin prestaţia
sa la ridicarea prestigiului ritului ortodox, într-o zonă cu populaţie mixtă
confesional. Or, aspirantul local al postului, Petru Bărnuţiu, fiul fostului cantor
era departe de a putea satisface aceste exigenţe, câtă vreme noul învăţător putea să
le îndeplinească cu prisosinţă. În al doilea rând se avea în vedere îmbunătăţirea
situţiei materiale a învăţătorului, premiză indispensabilă a îndeplinirii integrale şi
eficiente a obligaţiilor sale pedagogice. Înseşi episcopiile româneşti vor recomanda
în perioada următoare adoptarea unei asemenea soluţii, pentru a se putea astfel
răspunde mai uşor cerinţei legii şcolare dualiste din 1868, care impunea un
minimum de 300 fl. anual pentru învăţătorii şcolilor confesionale.
Împotriva acestei contopiri se ridică, pe de o parte Petru Bărnuţiu în
februarie 1866 (anexa nr.9), pe de altă parte comunitatea sătească însăşi, care cere
hotărât episcopului din Gherla în aprilie acelaşi an numirea în funcţia de cantor a
fiului fostului ei titular (anexa nr. 12). Ambele acte descriu foarte pe larg, cu certe
înflorituri, meritele acestuia26 , insinuând astfel un drept ereditar, dar invocă în
acelaşi timp argumetul, într-adevăr peremtoriu, că îndeplinirea obligaţiilor
cantorale, numeroase într-un sat precum Bocşa, va prejudicia grav instrucţia
şcolară a tinerei generaţii.
Între aceste două alternative, Consistoriul episcopal, întotdeauna preocupat
să cunoască şi să răspundă cât mai exact aşteptărilor credincioşilor, hotărăşte să fie
examinate la Gherla calităţile cantorale ale candidatului, examen pe care acesta îl
va pierde în 18 aprilie 1866 27 , funcţia de cantor revenind astfel definitiv, chiar daca
fără un decret consistorial scris, lui George Andrei.
Mână în mână cu preotul satului, noul învăţător se va dovedi prin de zel
pentru progresul şcolii. Îi vom vedea astfel în 1869, după încheierea dualismului,
când asupra şcolilor româneşti începe să planeze pericolul transformării lor în
şcoli de stat, pronunţându-se într-un ton foarte avântat, împreună cu parohienii
lor, împreună cu celelalte comunităţi ale vicariatului Sălajului, pentru menţinerea
şi apărarea caracterului confesional al instituţiei în fruntea căreia se găseau. Cităm
din declaraţia solemnă a Bocşei: „Cu ajutorul lui Dumnezeu subscrişii membrii
aleşi ai consistoriului comunei Bocşa Română, antiştii besericii ace{le]aşi comune,
Atât cererea din 22 februarie a lui Petru Bărnuţiu cât şi cea a satului din aprilie sunt redactate
de către preotul din Curitău, Teodor Pop, soţul uneia dinlre surorile celui în cauză. Lui îi aparţine şi
o mare scrisoare din 12 aprilie, în care vorbeşte despre persecuţia nedreaptă la care este supus
cumnatul său şi despre starea sa emoţională, improprie unei examinări.
27
În 21 aprilie Consistoriul cere protopopului I. Lobonţiu să convingă pe credincioşii din Bocşa
că într-adevăr cererea lor nu poate fi satisfăcută, candidatul lor neavând pregătirea necesară, iar în
11 iunie se retrimit din Gherla actele petiţionarului Ibidem, 1866-1907, f. 20. În unele acte de mai
târziu el este menţionat ca perceptor de dare, jude sătesc, curator prim.
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facem cunoscut tuturor cuvenitiţilor aceia că, având noi şcoală poporală, pre aceia
ca de religiune gr{eco} catolică, iar de naţiune, română, în comună pură română,
ca confesională şi română voim a fi, de pe fii pe fii, până la esista român pe lume,
română ca şi până aici28". Satul se angajează să o susţină în continuare cu cele
necesare, să o mărească, potrivit cerinţelor, să se îngrijească ca amenzile pentru cei
care nu îşi trimiteau copii la şcoală, precum şi cele din alte judecăţi săteşti să fie
administrate riguros în folosul ei.
Doi ani mai târziu, în februarie 1871, cu prilejul examenului de iarnă, în
prezenţa protopopului interimar Ioan Vicaşiu, se hotărăşte mărirea clădirii
şcolare, conform prevederilor legii din 1868, şi se instituie o fundaţie bănească de
400 fl. - jumătate daţi de comună, jumătate daţi de biserică - prin care să se
asigure viitorul instituţiei29 •
Cu toate aceste progrese, şcoala, mărită şi reparată în 1874, rămâne, aidoma
imensei majorităţi a şcolilor româneşti, o alcătuire cât se poate de modestă. Iată
cum este descrisă ea în formularul tipizat al raportului protopopului Pericenilor,
Ioan Cosma, înaintat la Gherla în 30 mai 1877: o „casă de şcoală" din lemn şi
vaioage, cu o încăpere lungă de 10 stângeni pentru elevi şi alta identică ca locuinţă
a dascălului. în cea dintâi se găseau: un cuptor de tablă, o masă şi un scaun pentru
învăţător, 6 perechi de bănci vechi, 2 hărţi româneşti, 2 hărţi maghiare, o „maşină
de calculat", 15 table de istorie naturală, 21 table de perete, un catechism şi o
aritmetică. Exista un mic lot pomicol rupt din grădina cantorală în 1875, dar el nu
era cultivat, tot aşa cum fundaţia bănească de 400 fl. se administra rău, tot aşa cum
plata anuală de 200 fl. a dascălului se scotea greu şi neregulat de la familiile satului.
Cea mai gravă deficienţă continuă să rămână însă şi acum frecvenţa: din cei 82
copii între 6-12 ani (45 băieţi şi 37 fete) frecventează cursurile doar 25, şi aceştia
neregulat, iar dintre cei 28 de tineri de 13-15 ani, care trebuiau să urmeze în
dumineci şi sărbători aşa-numitele cursuri de repetiţie, nu frecventează şcoala nici
măcar unul. 30
Pentru toate aceste scăderi preotul Matei Silvani acuză autorităţile administrative comunale şi locale care, scrie el, nu doar că nu execută „listele de lenevire"
înaintate - în 1877 s-au scos la acest capitol 7 fl. - dar chiar se bucură de
precaritatea situaţiei. De vor merge trebile tot aşa, din ce în ce mai rău, declară
extrem de descurajat preotul, în zadar s-au făcut şcoale, în zadar atâtea ordinaţiuni
de sus, dacă aici mai jos oficianţii subalterni nici provocaţi nu se mişcă pentru şcoală,
ba se bucură, se pare, dacă antiştii locali, conglutinaţi cu aleşii lor egali, nu fac
nemica, decât că râd de preoţi şi {de} docenţi, cum şi de curatorii senatori {şcolari}31.
28
Textul întreg în: Simion Retegan, Sate şi şcoli româneşti din Ttransilvania la mijlocul secolului
al XIX-iea (1867-1875), Cluj-Napoca, 1994, p. 109.
29
Textul în Ibidem, p. 138-139.
30
A.N.D.J., Cluj, F. Ep. gr.-cat. Gherla, 1877- 3507, f.10.
31
Ibidem.
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În acelaşi an 1877, când România intra în războiul pentru obţinerea
independenţei, în ziua memorabilă de 3/15 mai, adunarea generală anuală a
Reuniunii învăţătorilor români sălăjeni are loc în localul şcolii din Bocşa, în
onoarea lui Simion Bărnuţiu. În prezenţa celor 60 de participanţi se oficiază
serviciul divin în biserică, se ţine un parastas la mormântul marelui dispărut, se
dezbat o serie de probleme ale instrucţiei şcolare, se realege conducerea societăţii,
care îl va avea ca preşedinte pe vicarul Olimpiu Barbulovici, iar ca adjunct al său
pe Ioan Trifu, profesor la Preparandia de stat din Zalău 32 • Este un moment
înălţător, care nu numai că impulsionează ridicarea monumentului bine cunosct
la mormântul luptătorului paşoptist, dar în acelaşi timp canalizează şi
impulsionează energiile locale în direcţia progresului comunităţii lor naţionale.

ANEXE DOCUMENTARE
1.

Bocşa,

15 august 1851.

Măria

sa, prealuminate şi preasfinţite d[om]nule episcoape!
Domnule mie mult milostiv părinte şi patron! Dator mă simţesc şi cunoştinţa
preotească sufleteşte mă îndatorează fiasca plecăciune a-m[i] arăta cătră tronul arhieresc,
ce cu mare durere simţesc, când la sărutarea sfintei drepte încă n-am putut veni pentru
îndelungata boală ce am pătimit, cunoscut este tuturor cuvioşilor preoţi, în Christos fraţi,
câţi m-au adjutoral în preoţeştile datorinţe, să nu-mi rămâie poporul nemângâiat; tocma
din lăsatul de carne a Câşlegilor trecute mult pătimind foarte, ba locma şi cu moartea mam luptat. Acum, după amară durere şi multe cheltuială, cu adjutoriul preaputernicului
Dumnezeu, abia mi s-au vindecat piciorul, însă umbflat, cât puţin timp pot umbla, dar
numaidecât îmi caută a şedea.
Pentru aceasta am îndrăznit a alerga la mila milostivirei preasfinţitei mărimei tale
ca să mă binecuvânteze archiepiscopeasca sfânta dreaptă prin resoluţiune în scris a mă
dispendelui să poci şedea sub slugirea sfintei liturghii la sfântul altar; aşa aş putea slugi;
precum, pentru câştigarea perdutelor puteri, şi mâncările, încă mai ales acre, de post
necidecât nu mi-s bune, mă rog pentru dispensaţie archierească să ma binecuvânteze
sfânta dreaptă.
Pre lângă care a mea umilită rugăminte, aşteptând dorita resoluţiune, sărutând
sfânta dreaptă, sum depururea pentru îndelungata viaţă a mărimei tale cătră D-zeu
rugător, mărimei sale, preasfinţitului domn episcop, mie mult milostiv patron umilitul
serv,
Simion Barmutz
paroch O. Bocşei

32

„Gazeta Transilvaniei" XL (1877), nr. 39 din 3 iunie/22 mai.
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În Bocşa Românească, august 15, anul 1851 33
A.N.D.J., Cluj, F. Ep.gr.cat.Gherla, 1857-1327.

2.

[Bocşa-Română,

3 august 1857].

Mărimea

ta, prealuminate doamne episcoape, mie
mult îndurate patron şi părinte!

Patruzeci de ani sunt de când eu, fiind aşezat de paroch în Bocşa Română, port
sarcina aceasta grea a păstoriei sufleteşti; m-am străduit totdeauna a face destul tuturor
datorinţelor mele părinteşti, precum mă îndreaptă atestatul protopopesc de sub A, ci
acum de 6 ani încoace, cuprinzându-mă o amară durere de picioare şi aceasta din zi în zi
tot mai mărindu-se, neputându-se boala aceasta (de orbantz) nicicum prin medici cura,
fiind şi dealtmintrelea acum şi bătrân, în vârsta de 60 de ani, cât mai în grabă voi fi
apăsat de această boală la întru atâta cât nici voi putea să servesc, precum mă arată şi
atestatul medical de sub B. Singur Dumnezeu mă ştie acum câtă durere sum silit a suferi,
când debue să alerg pe la bolnavi şi la îngropăciuni; totuşi caută să o rabd, până când o
voi putea.
Alt mişloc spre a o putea încungiura nu văd decât când mi s-ar da [coajutor], ci
fiind parochia slabă, cu foarte puţină canonică porţie, nu e de unde să pot ţinea cooperator
strein. Pentru ace[e]a, cu cea mai umilită plecăciune îndrăznesc a recurge la părinteasca
graţie a prealuminăţiei mărimei tale ca, devreme ce eu am un nepot pe Simeon Popp, fiu a
fetei mele, preotesei din Olah Nadasd, carele a 4-a clasă gimnazială o au absolvat în
Gimnasiul din Şimleu, precum îl arată testimoniul sub C, părinteşte să te înduri pe acesta
a-l primi la învăţătura studiilor Teologiei morale în Blasiu, unde, pregătindu-se spre statul
preoţesc, ca să-m[i] poată fi la timpul său de cooperator şi întru neputinţele mele a mă
adjutora, neavând eu pe nimeni altul, prunc sau nepot al meu, de la care să pot întru
bătrâneţele mele a avea ceva adjutor, iar acesta şi însuşi se cunoaşte cu această datorie şi se
promite că îm[i] va fi razim bătrâneţelor, pentru că eu singur l-am crescut şi cu ale mele
spese l-am ţinut la învăţătură. Neputând eu, dară, întru cumplitele mele necazuri a-m[i]
afla altă mângăere, cu cea mai fiască umilinţă mă rog prealuminăţiei mărimei tale, îndurate părinteşte a mă mângăia şi a primi pe nepotul meu Simeon Popp la teologia morală,
spre a putea la timpul său a-m[i] fi cooperator.

la Blaj asupra acestei cereri este următoarea: „Ca fiul nostru, Simeon Bărnutz,
pentru boala cea grea de care este cuprins să poată sub sluşba s.liturghii şedea,
adecă după ce au zis „Bine este cuvântată împărăţia Tatălui etc.până la s. Evanghelie şi după
s.Evanghelie până la Herovic şi după Herovic până la prefacere şi iarăşi după Axion până când zice:
„să luăm aminte sântele sân telor" şi iară ca în posturi, afară de miercurile şi vinerile în Postul Mare,
să poată de dulce mânca în Domnul se binecuvânta, făcând alt bine şi milostenie după putere şi
rugându-se şi slugind Domnului în frica inimii şi întru evlavie. Blaş, 31 octombrie 1851 Alexandru
St. Sulutz, episcopul Făgăraşului" Ibidem.
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Carele, înnoindu-mi cererea şi aşteptând mângăicioasă resoluţie, pe lângă sărutarea
s[fintei) drepte, cu profundă veneraţiune am rămas prealuminăţiei mărimei tale cel mai
umilit fiu,
Simeon Bărnuţiu
Preot gr.cat.în Roman Bocşa 31
[Adresa:] Cătră Mărimea sa, prealuminatul domn Ioan Alexi, din darul lui Dumnezeu
episcop gr.catolic a Gherlii îndreptată, umilita rugămintea introscrisului 35 •
A.N.D.J., Cluj, F. Ep.gr.-cat.Gherla, 1857-1327.

3.[Şimleul

Silvaniei, 30 mai 1864).

„Din multele privinţe zice Scriptura că e amară judecata morţii şi, decumva aceea e
în vreo privinţă, atunce întru adevăr adânc pătrunde inimile când prin silnica ei
scutinţă nu numai o familie, ci o naţiune întreagă, împărţită în mai multe patrii se
sbiciulează. Acest pocal amar ni-l împărtăşi moartea în 28 a unei curg[ătoare), mutând la
eternitate un soare, de a cărui lumină s-au încălzit şi luminat naţiunea română, pre
Simeone Bărnuţiu
al cărui nume singur e destul encomiu pentru dânsul; acest regenerator al spiritului
libertăţii naţionale, mentorul tinerimii şi compas îndreptător al naţiunei noastre, au
încetat a fi. Să îmbrace doliu musele Parnasului român şi naţiunea română întreagă, a
căruia fii fiind şi noi, cred că de asemenea doliu suntem cuprinşi. Oasemintele lui cele reci,
în 2 iuniu, ziua s.Constantin şi Elena, la ora 10 antemedinale în Bocşa Română, ca în locul
naşterii sale, se vor depune la repaus, ca acelea oseminte sbuciumate şi înfrânte, cu scopul
de a ferici naţiunea, să pausese în Domnul. In semnul, dară, [a) respectuoasei apreţuiri a
meritelor şi spiritului sublim ce-au avut şi a contestării devoţiunei cu care ne-au deobligat,
să ne coadunăm la Bocşa Română, casa parochială, şi de acolo să petrecem rămăşiţele lui
pământene la locul repausării eterne!"
dureroasă

[Dimitrie Coroianuj
„Gazeta Transilvaniei", XXVII (1864) nr. 44 din 15/3 iunie.
Datarea s-a făcut după adnotările de arhivă.
În 22 august Consitoriul din Gherla scrie protopopului Periceiului, Ioan Lobanţiu,
următoarele: "Parochul din Bocşa Română, onoratul Simeon Bărnuţiu, se roagă ca nepotul său,
Simeon Popp, după ce a absolvit a 4-a clasă gimnasială să fie susceput la studiul teologiei morale şi
aplicat lângă dânsul de cooperator, care să-i fie adjutor în neputinţa sa la batrâneţe, însa fiindca noi
de la orânduiala sub nr-ul 279/1856 strădată, prin care e mărginit ca la teologia morală în diecesa
aceasta nimene să nu se primească, nicidecât nu ne putem abate; drept aceea, nici cererea
suplicantului preot nu se poate împlini, despre ce reverendisima frăţia ta, pe dânsul a-l încunoştiinţa
vei fi însărcinat. Dat din şedinţa sântului scaun consistorial în 22 august, anului 1857 în Gfherla]
34

35

ţinută".

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Satul de

4.

Bocşa,

naştere

a lui Simion

Bărnuţiu

la mijlocul secolului al XIX-iea

297

22 decembrie 1864.

Nr. 35/1864
Prea onorat Oficiu archidiaconal!
În firul Of[icioasei] perscrieri din 20dec.1864, nr. 191, încunoştiinţând pre Petru
de aceea că, dacă va voi, se denumeşte de docinte interimal pe a[nul] cur[ent],
după o tocmeală făcută cu comună aceasta - aflându-se pe alta - astfel s-a răspicat că el aşa
va primi dăscălia dacă i se va da decret de cantor, după moartea frate-so, când s-ar tâmpla,
promiţându-se că la asemenea cas se va apuca de tipic etc. şi va învăţa cantoria esact.
Drept aceea, io, neputându-i ceva resolva la dechiaraţiunea sa, prin aceasta voi ami plini îndatorirea impusă, făcând cunoscută starea lucrului cu Petru şi deodată şi cu
şcoala, văduvită, cu dauna pruncilor, carii acuma în iarnă ar mai învăţa câte ceva, că acuşi
în martiu îi vom scăpa încoace şi încolo, la vite şi la plug.
Deodată, mă rog şi de aceea ca să nu mi se trimită aici orice mămăligă moale,
ticălos, că, zău, m-am urât cu ei, fară de se va putea unul mai ageruţ.
Iară 1 fi. şi 50 cr[eiţari] pentru catechisa de vicar, pre care am avur de cuget de a-i
trimite deodată cu ceilalţi, dară n-am avut rând, oricât m-am silit nu i-am putut scociorâ
de nicăirea; io încă n-am bani că bucatele încă nu debuie nimărui; n-am, dar, ce să fac alta,
fără să mă rog de puţină aşteptare şi de iertare.
Într-altele, cu sinceră stimaţiune fiind al p[rea] v[eneratului) Of[iciu] archidiaconal plecat
subordinat,
Bărnuţiu

În Bocşa R[omână] dec. 22, 1864.
Matei Silvani, par[och] locului
A.N.D.J„ Cluj, F. Ep.gr.-cat. Gherla, 1865-21, f. 11.

5. Girtelec, 29 decembrie 1864.
226/1864
Preavenerat Ordinariat!
Docentele din Bocşa Română, Basiliu Liscanu, provăzut cu decret, dtto.30
oct.1863, nr. 2153, un tânăr foarte diligent, încă astă vară în iuliu, cu ocasiunea esamenului
se cunoştea a fi căzut în hectică36 , care, văzându-mi-să a i-o fi causat prea marea lui silinţă
şi pentru aceea compătimindu-i, l-am sfătuit ca în decursul vacaţiunei să se cureze acasă la
părinţi şi în cas că până la l-a nov.nu s-ar însănătoşa deplin să rămână şi pe anul venitor
acasă şi să mă încunoştiinţeze numai prin epistolă despre starea sa, căci în acest cas eu voi
substitia pe altul, interimaliter, dară dânsul nici au compărut până la l-a nov„ nici mi-au
trimis ceva încunoştiinţare. Aşa, aşteptând eu până la 7-a nov.şi atunci insinuându-să aici
Elia Suciu, fostul în anul trecut docente în Şoimuş, acesta spuindu-mi, de o parte că el e
fără staţiune, de altă parte dechiarându-mi cum că cu Basiliu Liscanu şi cu casa părinţilor
36

Tuberculoză.
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fiind foarte bine cunoscut, am înţeles cum că acesta ar fi murit. Din motiv ca să nu
docent, l-am constituit ca docent interimal în Bocşa, carele abia
începându-şi prelegerile sale în 14-a nov., în 18 nov.au sosit aici şi Liscanu cu protest că
dânsul având decret pe staţiunea numită, nu-şi lasă staţiunea sa, ci, deşi tuşeşte, totuşi din
privinţa sănătăţii sale simţindu-se harnic a-şi continua, oficiul său, pofteşte a se repune în
acesta. Aşa eu m-am aflat constrâns pe Elia Suciu a-1 îndruma la altă staţiune, carele şi-au
şi dobândit îndată: Cehul3 7 în tractul M[agyar] Valcăului, şi pe Basiliu Liscanu, barem îl
vedem a fi încă marbos l-am repus în Bocşa, dară abia au putut propune învăţăturile la
prunci vreo 20 zile şi după aceea au cazut la pat. Fiind eu acolo la vizitaţiune în 13 dec. şi
văzând că nu e speranţa ca să se reînsănătoşească i-am svădeat [sic] să abzică postului lui
pe acel an şi să meargă la părinţi acasă, iară ca şcoala să nu fie fără docent, pe popor l-am
provocat să-şi conducă de docent pentru acest an pe Petru Bărnuţiu, fostul şi mai înainte
aici docent, carele acum se susţine cu economia, şi aşa apoi pe anul venitor să se
înlocuiească aici altul prin concurs; ci cu Petru Bărnuţiu nu mi-a succedat, pentru că el
pretinde ai să da mai apoi cantoria, de care neciodată va fi harnic, pentru că, nici are ton,
nici ştie cântările; ci tipicul poate că l-ar învăţa mai târziu, cum se vede din aci alăturata
înştiinţare sub i'., şi aşa acum în Bocşa Rom[ână] nu avem docent.
Cu cantoria încă sta lucrul foarte rău, pentru că aici e cantor Vasiliu Bărnuţiu, un
bătrân aproape de 90 ani, carele acum, nici vede, nici aude, dară pentru ca totuşi să nu se
lipsească cu totului de pânea cea cantorească - barem are din ce trăi şi fară de aceasta - la
rugarea lui, a nepotului [lui], acum răposatului Simeon Bărnuţiu, şi a poporului, am fost
cedat înainte de aceasta cu vreo 10 ani ca până va trăi bătrânul să-i fie de adiunct un fiu al
lui, anume Gregoriu Bărnuţiu, dară parochul modern se află cu dânsul tare nemulţumit,
pentru că are ton neplăcut şi cântă fără nici o regulă pe aşa numitul glasul gurei; apoi de
astă primăvară încoace e şi acesta tot morbos, din care causă parochul mă tot molestează
ca să-i dispun acolo un atare învăţător care să poată fi şi cantor, ce eu bucuros aş împlini,
dară de aceşti indivizi pe aici nu se prea află, căci aici nu se prea împlineşte provcrbiul
românesc: cine-i de una e şi de alta, ci tocmai e contra, care e harnic de docent nu e plăcut
de cantor şi care arc ton bun şi ştie cântările bine nu are iarăşi hărnicia de a putea fi docent
harnic sau unii nu au voie de a se cărunţi pe sine în şcoală, ci mai bucuros petrec lângă
glagia cu vin, că cantores amant liquore. Barem când s-ar afla un individ apt de ambele
aceste oficii, adecă înzestrat cu ştiinţă destulă, voie întreagă şi hărnicie deplină de a putea fi
docent, deodată să aibă ton plăcut şi ştiinţa cântărilor de a putea fi deodată şi cantor, din
ambele aceste oficiuri împreunate ar putea subsista cât de bine, pentru că ca docent are
plată 200 fl.v.a., ca cantor terţialitatea din lecticalc, adccă vreo 50 metrete mălai [şi] pe
atâţia lucraşi şi din toate funcţiunile câţiva cruceri, grădină de legumi, prescuri, colaci etc.
Pentru care cu umilinţă îndrăsnesc a mă ruga preaveneratului Ordinariat ca,
decumva s-ar insinua acolo pe sine vreun individ apt de ambele aceste oficiuri, părinteşte
să vă înduraţi a-l dispune la Bocşa Română, iară dacă un asemenea individ poate nici acolo
nu s-ar fi aflând, să vă înduraţi barem interimaliter a dispune pe cineva de învăţător,
rămână şcoala fară

În şedinţa sa din 3 ianuarie 1865 Consistoriul episcopal din Gherla răspunde că până când
în funcţie, care a dovedit un comportament exemplar, nu poate fi numit un altul,
dar cere să fie numit un adjunct al acestuia, căruia să i se dea o treime din remuneraţia titularului pe
timpul cât va funcţiona.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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pentru ca aşa barem tinerimea să nu pătimească din lipsa de învăţător, pentru că aici acum
nici aşa se poate căpăta, căci toţi cari au ceva hărnicie sunt aşezaţi în staţiune.
Carele cu cea mai profundă veneraţiune sum a preaveneratului Ordinariat
preaumilit serv
Geoartelec, 29-a dec.1864
Ioan Lobonţiu
Protopop Perieciului gr.catolic
A.N.D.J„ Cluj, F. Ep. gr.-cat. Gherla, 1865-21, f.l.

6.

Bocşa,

2 ianuarie 1865.

Subscrisa antistie bes[ericească] şi comunală, în fiinţa de faţa a mai multor săteni
de căpetenie, văzând că Gregoriu Bărnuţiu e în gura morţii şi cantor n-avem de fel,
aseminea neci învăţător, ca s[fânta] bes[erică] să nu pătimească în serbi~iurile clinice, neci
tineretul pentru lipsa învăţătoriului, ne-am vâjit pe anul acesta, până la capătul lui iuliu cu
şcoala, iară cu s[fânta] bes[erică] până vom dobândi, dacă aşa va voi măr[itul]
Ord[inariat], de acolo cantor apt şi deodată docent, cu Petru Bărnuţiu, ca să fie cantor şi
docent regular şi acurat pentru 150 fl.v.a„ care pe rând a-i plăti prin repartiţie ne
îndatorăm.

Despre care dăm acest contract cu subscrierea şi cu +++ dreptelor întărit, în Bocşa
2 ian.1865.
x Vasiliu Margin, curator primar; x Florian Popiţiu, v[ice] curator; Teodor Opriş,
v[ice] curator; inspector şcolar: Vasile Popiţiu m.p.; x Ioan Ciigi; jude; x Zaharia Pop; x
Alexiu Ciigi; Teodor Nădişan, juraţi; x Boldea Toader; x Dumitru Nădişan; x Sutroniu [?]
Remes; + Ioan Remeş; + Petru Spancioc, în numele comunei întregi.
R[omână]

Înaintea mea: Matei Silvani, par[ohul] locului.
La cele mai sus scrise şi eu, în cunoştinţă, strâns mă îndatoresc: Petru Barnutz, m.p.
A.N.D.J„ Cluj, F. Ep.gr.-cat. Gherla, 1865-21.

7. Giurtelec, 16 august 1865.

129/1865
Preavenerat Ordinariat!
Staţiunea învăţătorală din Bocşa Română, încă în nov. a[ nul] tr[ecut] prin moartea
fostului acolo docent Basiliu Liscanu devenind vacantă, în urma veneratei ordinaţiuni
consistoriale de 3-a ian. a.c. nr. 21/9, am fost constituit de docent interminal pe Theodor
Kiss, iară acum spre a o prevedea acea staţiune pe anul viitor cu docent ordinar, conform
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veneratei ordinaţiuni cons[istoriale] de a 9-a sept. 1863, nr. 172, pe 6-a aug. a.c. am
publicat concurs în întreg ambitul Silvaniei. Resultatul acestui concurs, precum arată
protocolul sub '/ , e următoriul:
Concurenţii sunt 5 inşi:
1. Georgiu Andrei, docent şi cantor în Seciu38 , provăzut cu decret de la m[ăritul]
Ordinariat în 9-a dec. 1862 nr. 2774.
2. Basiliu Casianu, docent în Erkâvâs 39
3. Nichita Liscanu, docent în Seredeny1°.
4. Iosif Papp, docent şi cantor în Crasna.
5. Gregoriu Sabin, docent în Tasnâd Szarvad11 •
Dintre aceştia poporului mai bine au plăcut Nichita Liscanu, dară fiind aici deodată
vacant şi oficiul cantora!, căci cantorele Basiliu Bărnuţiu încă au răposat în martiu a.c.,
precum parochul local, aşa şi eu aş fi dorit ca carele va ocupa acest post învăţătoresc să fie
deodată şi cantor, parte pentru mai bunişoara subsistenţa sa, căpătând soluţiune docentală
200 fl.v.a. pe an, deodată şi venitul cantora!, carele încă aduce anuatim cam apropae 80100 fl.v.a., parte pentru a deprinde şi pe tinerime în cântări, ce vedem că aşa cu frumos şi
folositor resultat se împlineşte pe aici în unele locuri, ci Nichita Liscanu nu are voie de a fi
cantor, pentru că, deşi are ton foarte plăcut, nu are ştiinţa cântărilor şi a ritului besericesc,
iar din această privinţă l-am aflat a fi mai apt pe Georgiu Andrei, carele cu neobositul său
zel, cu esemplara sa strădanie şi hărnicie ca învăţător şi cantor acum de 4 ani în vecina
comună Seciu, am făcut mare progres, nu numai prin învăţătura şcolastică, ci deodată şi
prin deprinderea tinerimei în cântări, dară pe acesta poporul de Bocşa Rom[ână] nicidecât
îl voieşte. Din ce causă? Nu se ştie, ci, precum am priceput, aici arde focul sub spuză; adecă
de răposatul cantor, nepotul răposatului preot, pe care l-au fost pus de cantor nu calităţile
cele bune, ci pe atunci domnitoriul nepotism, au mai rămas încă un frate, Petru Bărnuţiu,
carele ştie şi el, ca şi frate-so, nu cânta ci mârâi, cu mârâituri de acestea fiind dedat acel
popor, mai voieşte să-l aibă de cantor pe acela carele să petreacă cu ei la pomene între
băuturi, să meargă de nănaş mare şi de staroste pe la toate nunţile lor, să nu fie împiedicat
prin orele de prelegere a şedea cu ei prin crâşme etc., iară nu pe unul ca acela carele cu
zelositatea sa să facă silă tinerimei a petrece în dumineci şi sărbători în şcoală câte 2-3 ore
pentru a se deprinde în cântările besericeşti şi aşa a se împedeca de la nu numai de totului
plăcut, ci şi deodată îndătinatul, îndată de la eşirea de la s[fântaa] liturgie, până în sară
obositoriul şi scandalosul danţ.
Acesta e causa pentru care poporul renitent se contrariază a primi de cantor pe
acela pe care îl comandă protopopul său [şi] zelosul preot, cu scop ca să rădice cât de puţin
onoarea ritului nostru besericesc, carele e de râs înaintea vecinilor noştri maghiari,cari
ştiind acum cu toţii a cânta, încă şi femeile, când vin la câte o înmormântare de a noastră
aud aici numai mârâituri, meunături ca de mâţe sau urlătuiri ca de lupi câte de la un
cantor, de cele mai multe ori beat, şi nici barem un prunc aud cântând, dacă nu mai mult,
barem un Doamne miluieşte-ne.
38

Siciu.

39

Căuaş.

10
•

Şerediu.

"'Tăşnad.
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La al treilea loc s-au candidat Vasiliu Casian; acesta deşi, poate, posedă altele
nu are ton plăcut, fără carele nu va putea face destulul aşteptării de a instrua pe
tinerime în cântări.
Celorlalţi doi concurenţi, care nu au încăput în numărul ternar de candidaţi, la
cererea lor li s-au restituit atestatele. Iară a acestora 3 candidaţi, precum a lui a) Nichita
Liscanu 1 atestat; b) Georgiu Andrei, suplica concursuală şi 6 atestate; c) Vasiliu Casian 5
atestate, pe lângă acea umilită a mea rugăminte le subştern veneratului Ordinariat, ca
dintre aceştia să vă înduraţi pe unul a-l denumi de docent în Bocşa Română şi de s-ar afla
a fi cu cale dorirea mea şi a parochului local, să-l denumiţi pe acela carele, pe lângă
propunerea celorlalte învăţături necesare, are hărncia de a putea fi şi cantor şi, pe lângă
venitul cantoral, va fi în stare şi va avea voie a depinde şi pe tinerime în cântările besericeşti.
Cu cea mai profundă veneraţiune rămânând preaveneratului Ordinariat cel mai
umilit serv,
Geortelec 16 aug. 1865.loan Lobonţiu m.p.
Protopop Periceiului gr. catolic 42
calităţi,

A.N.D.J., Cluj, F. Ep. gr.-cat. Gherla, 1865-21, f. 9-10.

8. Bocşa, 9 decembrie 1865.

Nr. 16/1865
Preaonorat Oficiu arhidiaconal!
După ce D-zeu, precum pe Vasiliu Bărnuţiu, cantorele emerit, aşa şi pe Gregoriu,
fiul lui, care de la un temp încoace i-o fost suplente, i-ar fi mutat la sine iară fiul
superstite[?], Petru, care afectează cantoria „de iure avitico", însă „de iure eccl[esia]stico",
neştiind tipcul, şi nu din zel cătră casa D[ om]nului, el mai vârtos pentru lăcomia la puţinul
venit, şi ca om cu stare bună, pentru onoare ambiază oficiul, nefiind apt, mi-am ţinut de
of[icioa]să datorinţă a înştiinţa pre preao[noratul] Oficiu arhidiaconal că avem of'1 3 de
cantor.
Încât însă nou numitul docinte, Georgiu Andrei, în toată privinţa e apt şi de
cantorat; încât casă cantorală alta, afară de cea şcolară nu e; încât şi casa care este e de
reparat, de îngrădit şi de provăzut cu toate superedificat recerute, apoi şi parochialul fund
e din fundament restaurând şi provăzut cu toate superedificatele recerute, cuprins fiind cu
neşte monstruri ruinătoare, espurtânde de pe el; încât limpedul venit a s[fintei] beserice
abia ar ajunge la acoperirea acestora incomisse[sic] şi aşa a zidi casă cantorală nouă, neci
are unde, neci cu ce, în tempul acesta mai ales în care causa banală e în doliu, am cugetat a
fi cu scop întrunirea cantoriei cu docenţiatul, prin care vom merui 41 următoarele:

În şedinţa Consistoriului episcopal al Gherlei din 29 august 1865 se decide numirea ca
a lui George Andrei, cerându-se protopopului să-l introducă în funcţie şi să trimită taxa de
cancelarie de 2 fi. pentru decretul de numire.
43
Dorinţă, nevoie.
12

învăţător

11

Obţine, câştigă.
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a) Docintele, ca familiat, adăugându-se soluţiunei lui şi puţinul venit cantora!, va fi
mai animat în împlinirea serviciului său şi dacă - casu - ar fi lacs, mai secur şi mai cu
dreptul s-ar putea astrânge la împlinirea frumoasei sale chemări.
b) Cântul fiind frumuseţea s[fintei] bes[erici], s-ar învăţa tineretul a cânta regulat
după unul, când, de va fi cantor destins, va cânta unul în stânga, altul în dreapta, ce cu
durere s-o esperiat, face disarmonice şi urâcioase cântările noastre bisericeşti.
c) Aceea dificultate părută ca fiind poporul mare nu va ajunge unul a răspunde
ambelor oficii, primind învitaţiunile melc, va dispărea, prin aceea că în scurt va avea din
150-160 şcolari coajutori dedaţi, încă mai bine căutători.
Din care motive sontice rog pre preao[noratul] Oficiu arh[idiaconal] a
promova această of[icioa]să a mea instanţie15 la măritul Ordinar[iat], stăruind ca să
ajungem doritul şi preasalutariul scop.
Cu deplină onoare fiind al preaonor[atului] Oficiu arhidiaconal
cred[incios]în Chr. frate.
Mateiu Sylvani
În Bocşa Rom[ână], dec. 9.[1]865
Par[och] locului
A.N.D.J„ F. Ep. gr.-cat. Gherla, 1866-1907, f. 5.

9.

Bocşa,

22 februarie 1866.

Ilustrissime ac reverendissime d[oam]ne episcoape!
Domine praesul ac pater benegnissime gratiossime!
Răpausatul meu taică, Vasiliu Bărnuţiu, cu zelositatea în ducerea oficiului său
cantora] în decurs de 40 de ani şi cu meritele în serviciul curatoral în decurs de 20 de ani în
folosul besericei noastre făcute, şi-a atras asupră-şi iubirea poporului şi atenţiunea
superiorilor săi, încât, precum se crede, îi va dura pomenirea peste un secul, că, precum
spun bătrânii satului, înainte de aceasta cu 55-56 ani, când beserica noastră, afară de 16 fi.,
altă nemica avea, constituindu-se de curator primar, economu[!] besericii noastre, cu acea
mică sumuliţă aşa energios a economisat cât după decursul a 20 de ani, afară de spesele
făcute cu şindilirea besericii, rădicarea superedificatelor parohiale şi a unei mori seci pe
seama besericei, care până astăzi aduce un provent frumuşel pe sama besericei, cu
ocasiunea abzicerei sale de ofciul curatoral a rămas la beserică avere de 200 fi. m[onetă]
c[onvenţională] şi cam la 300 ferii vin, dat pe spor duplicat la săteni, când apoi iubitul meu
taică rămâne numai cu oficiul cantora], în care a fungat până la moartea sa, care l-a
întâmpinat în vara anului 186516 , în etate de 95 ani, ajutându-se în adâncile sale bătrâneţe
cu mine, fiul său.
Şi iata, durere, când speram că îi voi succeda în oficiul cantora!, mult on[oratul]
d[om]n Mateiu Silvani, parochul nostru, după ce cu finea anului 1863 de oficiul docenţial
15
16

Cerere, petiţie.
Precis în 30 martie 1865.
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în care eram constituit, prin aci cu fiască plecăciune alăturatul decret de sub E. m-au lipsit,
fără a mă proceda după înţelesul ven [eratei] ordinaţi uni consistoriale şi fără causă
suficientă, acum mă lipseşte şi de oficiul cantora!, ţintind a împreuna oficiul cantora! cu
cel docenţial, cu steamăt de a îmbunătăţi leafa învăţătorială, care e defiptă în 200 fl.
v[alută] a[ustriacă] din care un docente poate trăi, măcar poporul, precum aci sub F.
alăturatul dovedeşte, la împreunarea acestor două oficiuri nu numai nu se învoieşte, ci
tocmea contrazice, iară cu mine în toată privinţa e mulţămit. La împreunare acestor două
oficiuri contrazice poporul din causă că parochia Bocşa Română, fiind populoasă, se
întâmplă dese funcţiuni preoţeşti şi cantorale, care rară ştirbirea învăţământului nici că cât
se pot împlini, fiindcă nimene nu poate servi la doi domni.
Prealuminate doamne episcoape! Absolvând eu 3 clase gimnasiale, deşi nu cu notă
de eminenţa, precum adeveresc aci sub A„ B. alăturatele, totuşi ca docent după putinţa-mi,
am desfăşurat cel mai mare zel în funcţiunea mea, ce sub C.D. alăturatele lămuresc, iară
acum m[ult] on[oratul] d[om]n paroh Mateu Silvani, rară causă să ma eschidă şi de la
cantorie mi, şi ruşine, şi daună.
Drept aceea, [î]mi iau îndrăznire a recurge la părinteasca graţie Ilustrităţii voastre
cu profundă, fiască plecăciune, rugându-mă preapărinteşte să vă înduraţi, luând în
consideraţiune, dacă nu meritele genitorului meu (că nemo în nostram gloriam visit)
ostenele mele în funcţiunea oficiului docenţial în decurs de 8 ani, a rândui m[ult]
on[oratului] d[om]n parochului nostru să nu mă persecuteze, ci să mă lase în funcţiunea
oficiului cantora!, care care eu mă oblig cu zelositate a-l împlini.
Părintească, consolândă resoluţiune aşteptând, in profundissimo venerationis cult
emorior, Ilustritatei voastre cel mai umilit fiu.
Bocşia Română, febr. 22-a 1866.
Petru Bărnuţiu
locuitor în Bocşa Română
[Adresa:] Ilustrissimului şi reverendissimului domnului d[om]n Ioan Vancea de
Buteasa, episcopului diecesei g. cath[olice] a Gherlei, subşternânda umilitar rugăminte a
introscrisului, Petru, rectius Toma Bărnuţiu, locuitor în Bocşa Română, în care se roagă a
se rândui parochului din Bocşa Română să nu-l depună din cantorie, ci să-l lase a funga în
serviciul său. Cu 6 accl[use], sub A,B,C,D,E,F.
A.N.D.J„ F. Ep. gr.-cat. Gherla, 1866-1907, f. 5.

10. Giurtelecul Şimleului, 8 martie 1866

60/1866
Mărit Ordinariat!
ln Bocşa Română până în martie 1865 a serbit ca cantor un bătrân de 90-100 ani,
anume Vasiliu Bărnuţiu, carele au locuit în casa proprie pe moşia sa, iară pe ograda
cantorală pe la anul 1846 din ordinaţiunea oficialatului comitatens s-au edificat şcoala şi
cu aceasta sub un acoperiş una locuinţă docentală. În aceasta au locuit un fiu al numitului
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cantor, cu numele iarăşi Vasiliu[ Grigore] Bărnuţiu17 , carele câtva timp a fost docent, după
aceea, pentru nescari escese, dupuindu-se din oficiul docental, au adiutorat în cântare, ca
adiunct pe bătrânul său tată. Aceştia ambii cam deodată a[u] murit în tempul mai sus
amintit. Tot pe atunci, cu puţin mai nainte, murise şi docentele Basiliu Liscanu şi aşa,
devenind ambele staţiuni vacante, m-am aflat silit a substitui interimaliter de docente pe
Theodor Chişu, iar de cantore pe Petru Bărnuţiu, un alt fie a[I] răposatului, până când în 6
aug[ust] ţinând concurs pe această staţiune docentală, acesta, pe lângă acea umilită a mea
rogarc, l-am fost subşternut măritului Ordinariat, ca să vă înduraţi a-l denumi de docente
pe Georgiu Andrei, care are cauficaţiunea de a putea fi deodată şi cantor. Pe aceasta v-aţi şi
îndurat în 29-a aug. 1865 sub nr.-ul 2051/709, a-l denumi de docent, dară în decretu lui
dat despre cantorie nici una amintire se face, ci cu puţin mai nainte poporul îmi subşterne
un protest cum că dânşii nicidecânt voiesc ca cel ce va fi docent să le fie deodată şi cantor,
căci comunitatea e amplă şi pentru aceea unul acelaşi individ nu va putea suplini ambele
ofciuri. Eu speram totuşi că cu ocasiunea introducerii nou denumitului docent voi putea
îndupleca pe popor ca pe aceasta să şi-l primească deodată şi de cantor, văzându-l că are
toate calităţile recerute, ce am şi tentat, dară fară de efect, căci, fiind cu toţii rudiţi cu Petru
Bărnuţiu,au strigat că numai acesta le trebue de cantor.
Ci, fiindcă Petru Bărnuţiu, pe carele eu numai de nevoie am fost silit a-l substitui
interimaliter de cantor, nu are ton plăcut, cântările le ştie numai pe versul gurei, cum le-au
fost învăţat din tatăl său, cătră typic mai nu prcepe, iară locuinţa docentală o au ocupat
nou denumitul docent şi aşa casă cantorală nu este, în care prin concurs să poată aşeza un
cantor străin, am impus poporului ca să procureze materialul trebuincios îndată şi să
edifice casă cantorală, în care apoi să se poată aduce un cantor calificat. Poporul la aceasta
s-au promis îndată, dară după aceea nepunând nici un pas, onoratul paroch de acolo prin
rugămintea sa de 9-a dec. 1865, acei sub % alăturată, m-au cercat ca să exoperez de la
măritul Ordinariat împreunarea ambelor aceste oficiuri. Ci eu, înainte de a fi molest
măritului Ordinariat cu această cerere, am aflat de consult să mai tentez încă odată la
aceasta şi învoirea poporului, ce am şi tentat în 12 ian. a.c. cu ocasiunea visitaţiunei, dară
iarăşi fară de efect.
Poporul pretinde că dacă Georgiu Andrei voieşte a împlini ambele oficiuri, atunci
pentru venitul cantora! să cedeze poporului 100 fl. din plata docentală de 200 fl.v.a„ adecă
pentru amândouă să se mulţumească cu aceeaşi leafa sau încă mai puţină. Acesta însă n-au
vrut a ceda mai mult de 40 fl. v.a. şi aşa ei s-au dechiarat că mai voiesc a-l ţinea de cantor
pe Petru Bărnuţiu, căci acesta e moştean şi avea şi un drept ereditar la aceasta, fiindcă din
moşi, strămoşi toţi au slugit la beserica ca preoţi şi cantori. Eu însă din nou le-am impus
edificarea casei cantorale, dară ei până acum nimica au făcut, căci lemne, fără care nu pot
edifica, din pădurile, acum toate domneşti, nici pentru bani nu capătă.
Onoratul paroch de acolo, nemulţumit cu cantoria lui Petru Bărnuţiu, carele mai
mult urlă decât cântă, şi cu aceasta mai mult prejudiciază decât onorează ritul nostru
Cu certitudine aici protopopul greşeşte numele de botez, fiind vorba despre Grigore Bărnuţiu,
nu numai de Matei Silvani ca adjunct al tatălui său (anexa nr. 8), ci confirmat şi de
matricula decedaţilor parohiei, în care decesul lui, survenit cu un an înaintea celui al tatălui său,
apare astfel: „21/24 ianuarie 1864 Grigore Bărnuţiu, cantor g.c. Str. Ţării, Nr. 7, 48 ani" mort de
hectică, lăsând ca văduvă pe Ana Boloşiu.
17
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bisericesc, acum prin scrisoarea sa din 6-a mart[ie] a.c., aci sub i'.. alăturată 18 , de nou
solicititeaza întrunirea ambelor în persoana docentului Georgiu Andrei. Din care causă, pe
lâgă suşternerea acestor două rugăminte a onoratului Matei Silvani, parochului de Bocşa
Română, îndrăznesc şi eu umilit a mă ruga măritului Ordinariat ca, de se poate, peste voia
poporului, carele însă la graţioasa intimaţiune a măritului Ordinariat nesmintit se va
supune, deoarece aici nu este casă cantorală şi din această causă nu se poate iloca un alt
cantor ordinar, barem interimaliter, până ce adecă poporul va edifica trebuincioasa casă
cantorală, părinteşte să vă înduraţi demnului docent Georgiu Andrei, pe lângă oficiul şi
beneficiul docental, a-i deferi deodată şi beneficiul cantora!, cu atât mai vântos căci acesta
şi în staţiunea preavută Szecs19 , încă a purtat ambele aceste oficiuri, spre cea mai deplină
mulţumire nu numai a poporului, ci şi a respectivei sale superiorităţi.
Cu cea mai profundă veneraţiune fiind măritului ordinariat preaunit serv.
Geortelec 8-a martie 1866.
Ioan Lobonţiu
Protopop Periceului gr. catolic50
A.N.D.J., Cluj, F. Ep. gr.-cat. Gherla 1866, f. 9-10.

11. Giurtelecul Şimleului, 11 martie 1866.

63/1866
Mărit

Ordinariat!

După ce în a 8-a mart.a.c. sub nr-ul meu 60 trimisei două cereri a lui Matei Silvani,
parochul de Bocşa Rom[ână] şi cătră acele alăturai şi a mea umilită rugăminte ca să vă
înduraţi a întruni oficiul cantora! de acolo cu cel docenţial în persoana docentelui Georgiu
Andrei, astăzi avem onoare a primi graţiosa ordinaţiune constitorială nr.27 febr.a.c. nr.
640/221, ca rugarea lui Petru Bărnuţiu de 22 febr.în care cere a fi susţinut în oficiul
cantora! să o comunice spre răspundere cu parochul local şi să cerc toate cercustările de la
mai marii comunei. La care grăbesc cu fiască umilinţă a-m[i] da următoriul meu răspuns:
1. Deoarece eu toate cercustările de acolo le cunosc prea bine, fiind în stare a da
desluşirea poftită, nu cunosc lipsa ca rugarea mai sus menţionată a lui Petru - carele
numai în 1856, fiind docent în Năpradea, cu scopu de a putea scăpa mai uşor de asântare
şi-au fost mutat numele în Toma-Bărnuţiu, spre a răspunde să o comunic cu on[oratul]
preot din Bocşa Rom[ână]; pentru aceasta răspund cu:
a) Pe suplicantele nu parochul l-au lipsit de oficiul docental, ci l-am lipsit eu,
sau mai bine au abzis el, căci până era în etatea de înrolare, de care au scăpat
ca docent, s-au purtat utcumque, dară trecând peste acea, dându-se cu totul
economiei câmpului, mai vârtos primăvara şi vara, au început de tot a neglija
şcoala, osebit în anul 1863 nici esamene am putut lua, căci pentru

Cererea preotului figurează în acest dosar la f. 7.
Siciu.
50
În şedinţa sa din 13 martie 1866 Consistoriul din Gherla răspunde protopopului ca să
îndatoreze pe Petru Ilărnuţiu să se prezinte la Gherla pentru a fi examinat din cântări şi tipic.
48

49
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negligenţia docentelui pruncii toţi părăsiră şcoala. 10-12 prunci, câte de 12
ani care au venit la examen încă nici silabisa ştia. Dânsul când mergea în
şcoală încă se culca şi dormea, precum chiar eu l-am aflat odată. Eu atunci iam spus că mai mult nu-l sutar ca docent. El mi-a răspuns că nici voieşte a fi
mai mult, pentru că oamenii nu voiesc a-i plăti. Cu aceste l-am arătat
măritului Ordinariat şi de acolo în 30 nov. 1863, nr. 2153 s-au denumit de
docent preparandistul Basiliu Liscanu. La aceasta, dară, nu poartă vină
parochul.
b) De oficiul cantora) nu-l lipseşte preotul, nici îl poate lipsi rară vină, nici i-aş
erta eu aceasta a face, ci pe el nimenea l-au pus de cantor. Spre a fi cantore
de lipsă a avea decret de la măritul Ordinariat, dară el nici barem de la
protopop are, ci după moartea tătâne-său, nefiind altul în Bocşa, care să ştie
barem un Psalm [a] ceti în beserică, am concrezut preotului de acolo ca până
la altă dispusăţiune să se folosească de cantor cu Petru Bărnuţiu şi aşa
parochul a trebuit încă să-l roage ca să fie bun, şi de nu ştie cânta, barem a
mârâi în beserică câte un Doamne miluieşte-ne, până când acolo se va
dispune un cantor ordinar şi până atunci deodată i s-au conces ca şi în cas
extremo necessitatis ca el să percipieze şi venitul cantoral. De aici apoi el la
cantorat ca şi la un patrimonium iure haereditario, îşi aroghează un drept
nedisputabil, adecă subpune că dacă a fost tatăl său cantor trebuie să fie şi el,
prin urmare nimănui este ertat a pune aici pe altul.
c) Însum[i] sunt în stare a putea adeveri cum că pe suplicantele nu numai nu Iau persecutat parochul vreodată, ci posedând acesta o mare facultate şi
desteritate în cântat, mai de multe ori, chemând la sine pe suplicantele s-au
străduit din toate puterile sale a-l învăţa, ci neputând acesta învăţa cântările,
parochul, din zelul său cătră casa Domnului nu mai poate suferi a se auzi în
beserica asta Katzen Musik51 .
2. Nu cunosc lipsa a mai cerea cercustările de la mai marii comunei. Ştiu bine că
aceştia mai toţi sunt rudenie cu Petru Bărnuţiu, din care motiv îl părtinesc foarte. De altă
parte, Petru Bărnuţiu e binişor avut şi aşa e nu numai în stare de a le putea erta celor mai
fruntaşi lecticalele şi plăţile cantorale, ci e harnic a-i putea adăpa şi câte cu o ţâră de
băutură spirtoasă, cu care mijloace uşor îşi poate stoarce de la ei câte un atestat mincinos,
cume şi cel de sub F, cărui asemenea, dară unit cu protestu (ovâs) cum că ei nicidecât or
primi pe altul de cantor, me-au fost subşernut şi mie în 25 aug.1865, la care sub nr-ul meu
142 le-am fost răspuns, dară acel răspuns suplicantele nu au aflat cu scop a-l subşerne
măritului Ordinariat; dară, pe lângă toată această părtinire, decumva măritului Ordinariat
i se va vedea ca drept a denumi pe altul cantor, ei graţioasei dispuseţiuni a măritului
Ordinariat nesmintit se vor supune.
Drept aceea, la umilita mea relaţiune din 8 mart.a.c.nr.60, adăugând şi aceasta a
mea sinceră desraşurare, îndrăznesc de nou cu umilinţă mă ruga măritului Ordinariat
părinteşte să vă înduraţi a impune şi de acolo poporului de Bocşa Rom[ână] ca, dacă ci
voiesc a avea cantor osebit de docent, înainte de toate să edifice casă cantorală, ca aşa
această staţiune cantorală vacantă, în sensul graţioasei ordinaţiuni consistoriale de 7
51
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aug.1858 nr. 2945 să se poată restaura prin concurs; altmintea, dacă după voia poporului
se va denumi de cantor Petru Bărnuţiu, putând acesta funga din casa proprie, cum au racut
şi tatăl său, ei în veci nu vor edifica casă cantorală. Până atunci să vă înduraţi, a deferi
ambele oficiuri decentelui Georgiu Andrei, dacă nu altimntea barem cu condiţiunea ca
pentru venitul cantora! să erte poporului sărac din leafa docentală 40 fl.v.a. În casu că
totuşi măritul Ordinariat, în contra voinţei parochului, ar fi plecat, după voia poporului, al denumi de cantor pe Petru Băenuţiu, să vă înduraţi mai nainte a-l chema înaintea
măritului Guvern diecesan şi acolo a-l examina din cântări şi typic şi când v-aţi îndura a-l
provedea cu decret să vă înduraţi deodată a-i impune ca să-şi procureze îmbrăcăminte mai
onestă şi aşa să nu meargă la funcţiuni numai în ismene şi cu guba pe un umăr.
Cu cea mai profundă veneraţiune fiind a măritului Ordinariat preaumilit serv.
Geortelec, 11 martiu 1866
Ioan Lobonţiu m.p.
Protopop Periceiului gr. catolic
A.N.D.J„ Cluj, F. Ep. gr.-cat„ Gherla, 1866-1907, f. 11-12.

12. Bocşa [18-21aprilie1866).

Illustrissime ac reverendissime d[oam]ne episcoape!
Domine praesul ac pater benignissime gratiosissime!
Zelozitatea repausatului nostru cantor Vasiliu Bărnuţiu cătră beserică şi de eterna
memorie vrednicele lui merite în folosul besericei noastre racule, deşi s-a mutat dânsul la
cele eterne i-a racut renume nemuritor, care din minţile strănepoţilor noştri nu se va
şterge până la a 7-a generaţiune. Că de eternă memorie vrednicul acesta bărbat, înainte de
aceasta, precum ne vine în minte cu 55 de ani, când beserica noastră afară de 16
fl.w.w.nemica alta avea, constituindu-se de curator raţionant, cu acea puţină avere aşa
energios a economisat cât după decurs de 16 ani, pe lângă toate spesele căşiunate cu
şindilirea besericei, cumpărarea veştmintelor besericeşti, rădicarea edificatelor parochiale
şi a unei mori seci pe sama besericei, care până astăzi aduce un provent frumos, cu
ocaziunea abzicerei sale de oficiul curatoral a lăsat beserica înzestrată cu avere de 240
fl.mon[etă] conv[enţională] şi vreo 400 vedre vin - când apoi succedând acesta în oficiul
cantora) [al] răpausatului oarecând cantor, fratelui său, Ioan Bărnuţiu, a fungat în acelaşi
oficiu 40 ani, până la moartea sa în vara anului trecut 1865, în etate de 95 ani întâmplată,
ajutându-se în adâncile sale bătrâneţe, până la un temp cu fiul său Georgiu 52 Bărnuţiu, iară
după moartea acestuia cu alt fiu al său Petru, rectius, Toma Bărnuţiu, care a şi succedat în
cantoria răpausatului său taică, în care a fungat până acum.
Însă, durere, că pre acest Petru Bărnuţiu mult on[oratul] d[om]n, parochul nostru,
neluând în consideraţiune numeroasele merite a genitorelui acestuia în folosul besericei
noastre racute, rară causă persecutându-l, vrea a-l descantora pentru totdeauna, ţintind
52
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oficiul cantora! a-l împreuna cu cel docenţial, cu steamăt ca prin aceea va îmbunătăţi leafa
în ambe acestea posturi pre în present fungentele docent Andrei Georgiu al decreta, la ce noi absolute nu ne învoim, ba locma contrazicem din următoarele cause că:
1. Aici leafa învăţătorială fiind mărginită în 200 fl.v.a. şi quartir liber, un învăţător
din aceea poate trăi frumos, precum trăiesc alţii din 100 fi. şi mai puţin şi fac progres poate
mai bun, decât ar face al nostru când oficiul cantora! ar fi împreunat cu cel docenţial.
2. Comuna noastră fiind populoasă, foarte rar este când să nu fie funcţiuni preoţeşti
şi cantorale, prin care ştirbindu-se învăţământul în tinerele şi fragedele mlădiţe şcolare,
slabă educaţiune şi puţin progres s-ar putea spera.
Din acestea cause, dar, niciodată ne putem învoi a se împreuna acestea două
posturi laolaltă, ce fără dauna noastră şi a fiilor noştri şcolari nici că cât se poate întâmpla,
fiindcă aici, întâmplându-se dese funcţiuni, sau ar debui învăţătoriul, tot deodată şi cantor,
pe tempul funcţiunilor, cu înapoierea învăţământului, să elibereze pruncii de la şcoală, sau,
de sine lăsându-i în şcoală, şi-ar sparge capetele, şi-ar scoate ochii şi câte necuviinţe ar
face. Iată, apoi fructele celor 200 fl.v[alută] a[ustriacă] cari plătim docentelui.
Noi, dară, de cantor besericei noastre numai şi numai pe Petru, rectius, Toma
Bărnuţiu [î]l voim, care, afară de aceea că sperăm, şi semne avem, că va urma exemplul
genitorelui său, Vasiliu Bărnuţiu, e înzestrat cu toate proprietăţile unui tânăr apt spre
oficiul cantora! necesare, ce din testimoniele lui şcolastice aci sub A., B., cu fiască
plecăciune alăturate se vede, pe lângă care dânsul şi-a dobândit staţiunea învăţătorială în
Năpradea, unde cu laudă şi-a împlinit oficiul său, ce aci sub C alăturata adeverinţă
adevereşte, iară după aceea prin respectivul protopop dispunându-se de învăţător şcoalei
noastre comunale, ce aci sub D alăturatul dovedeşte, unde iară în decurs de 2 ani
desfăşurând cel mai mare zel în funcţiunea sa învăţătorială, prin Ilustritatea sa d[omnul]
ep[isco]p al Gherlei, cu decretul aci sub E53 alăturat fiind provăzut a fungat în oficiul
docenţial în comuna noastră Bocşa Română până la finea anului şcolastic 1863, cu progres
lăudabil, când dânsul de voia sa au abzis, vrând a-şi vedea de economia sa rurală.
Prealuminate d[oam]ne episcoape! E daună, ba şi ruşine, după ce dânsul, absolvând
3 clase gimnaziale, ca docente în decurs de 8 ani a desfăşiurat aşa mare zel în oficiul său,
fără cauză să se destrăneze 5 4, să nu fie nici cantor; prin urmare, precum şi în aci sub F.
alăturata oftare, aşa şi prin aceasta desfăşurăm voia şi voinţa noastră ca adecă Petru
Bărnuţiu să ne rămână de cantor, iară învăţătoriul Andrei Georgiu să fie îndestulit cu leafa
sa învăţătorală, precum au fost îndestuliţi şi antecesorii dânsului şi să nu năzuiască, cu
dauna noastră şi a pruncilor noştri şcolari, a apuca şi veniturile cantorale, că nu ne va
potea mulţiami pre toţi cu plinirea ambelor acestor posturi, că nimene nu poate slugi la
doi domni.
Deci, din causele mai sus aduse ne luăm îndrăznire a recurge la părinteasca graţie a
Ilustrităţii voastre, cu fiască plecăciune rugându-ne preapărinteşte să vă înduraţi, luând în
părintească consideraţiune, precum numeroasele merite ale răposatului nostru cantor,
Vasiliu Bărnuţiu, în folosul besericei noastre făcute, aşa a fiului său, Petru Bărnuţiu în
funcţiunea sa învăţătorială, în decursul a 8 ani desfăşuratul zel, pre acest Petru Bărnuţiu a-l
dispune de cantor besericei noastre parochiale şi a-l provedea cu decret de cantor definitiv.
învăţătorală şi
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Încredinţând causa noastră părinteştei îndurări cu omagială, fiască plecăciune
rămânem

ai

Ilustrităţii

voastre cei mai umiliţi

suplicanţi

fii.

Remes Gabor fObiro m.p.; Marsin Vaszi fOgondnok m.p;
x Opris Nutz; x Negyisan Tagyer; x Kolcsar Tagyer; x Dursidiu Andrei; x Popdan
Nutz; x Kretz Androne; x Demijan Petru; x Negyisan Vaszi; x Busgye Peter; x Remes
Sofron; x Barnutz Vaszi; x Marsin Tagyer; xDemijan Dani; xBolgye I. Tagyer; xPop
Zahari[e]; xNegyisan Mitru; x Opris Stefan; xLapos Kosztan; x Lapos Vasilica; x Negyisan
Nutz; x Csigi Simon, „represen[tan]ţii comunei, în numele poporului întreg" 55 •
A.N.D.J„ Cluj, F. Ep.gr.-cat. Gherla, 1866-1907, f. 13-14.
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Datarea documentului s-a fa.cut

după însemnările

de

arhivă.
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ÎNTRE PROCESUL LEMENIAN ŞI REVOLUŢIA
PAŞOPTISTĂ. ROLUL LUI SIMION BĂRNUŢIU
ŞI AL GENERAŢIEI 1842
DANIELA

OETEŞAN

BETWEEN THE LEMENIAN PROCESS AND THE REVOLUTIONARY
IDEOLOGICAL MOVEMENT. THE ROLE OF SIMION BĂRNUŢIU
AND 1842 GENERATION
Abstract: The Lemenian process took place in the years before the
Revolutionary Ideologica/ Movement, in the most important cultural and
religious centre of the Greek-Catholic Romanians. Out of the core of the
conflict it ws born a generation that was named „of the Lemenian process".
There appeared then the future revolutionaries of the Ideologica/ Movement,
who successfully accomplished the desiderata of Simion Bărnuţiu, Alexandru
Sterca-Şuluţiu, Ioan Marian, Dumitru Boer, Ştefan and Grigore Moldvai,
Ioan Dragomir, Vasile Pop, Vasile Kutfalvi.
This generation was a new stage in the cultural transformation of
Transylvania, in the years 1830-1848. The context of the options and actions
in these years uverlapped lu an enlhusiaslic backgruund, with majur changes.
In this time, nothing could stop the spread of the rational, liberal and
national ideas, they could only be slowed down in spreading until 1918.
Rezumat: ln anii premergători revoluţiei paşoptiste, în cel mai
important centru cultural şi religios al românilor greco-catolici, Blajul, s-a
desfăşurat procesul lemenian. Din epicentrul conflictului s-a născut o
generaţie, numită „a procesului lemenian". Atunci s-au plămădit viitorii
revoluţionari paşoptişti, care au reuşit să obţină împlinirea dezideratelor lui
Simion Bărnuţiu, Alexandru Sterca-Şuluţiu, Ioan Marian, Dumitru Boer,
Ştefan şi Grigore Moldvai, Ioan Dragomir, Vasile Pop, Vasile Kutfalvi.
Această generaţie a marcat o nouă etapă în prefacerea culturală a
Transilvaniei, corespunzătoare anilor 1830-1848. Contextul opţiunilor şi
acţiunilor din aceşti ani s-a suprapus unui ecran de fond avântător, cu
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schimbări importante. ln această perioadă nimic nu mai putea împiedica
răspândirea ideilor raţionale, liberale şi naţionale, abia dacă s-a mai putut
încetini difuzarea lor până la momentul 1918.
Keywords: Lemenian process, Revolutionary Ideologica/ Movement,
Simion Bărnuţiu, bishops, theological students.
Cuvinte-cheie: procesul lemenian, revoluţia paşoptistă, Simion
Bărnuţiu, episcopi, studenţii teologi.

În anii premergători revoluţiei paşoptiste, în cel mai important centru
cultural şi religios al românilor greco-catolici s-a desfăşurat procesul lemenian.
Lupta dintre tabăra bărnuţiană şi cea lemeniană începută prin scandalul din Joia
Mare a anului 1843 în mod spontan, printr-un război al declaraţiilor, a fost reluată
în primăvara lui 1848 printr-un război de-adevăratelea, pe calea armelor. Plină de
semnificaţie apare în acest context construirea profilului celor mai importanţi
participanţi la cele două evenimente (studenţi, profesori, preoţi, canonici etc.) în
relaţia lor cu ceilalţi actori.
Militanţi pentru triumful revoluţiei române, ei erau animaţi de idealurile
vremii; au apărut pe scena vieţii publice la momentul potrivit, pentru „a aranja
lucrurile" spre binele comunităţii, într-o perioadă de criză profundă. O biografie a
ideilor lor, congruente cu spiritul perseverent şi combativ în susţinerea luptei
naţionale, cu tendinţele antidogmatice şi cu progresele empirice ale ştiinţelor, dă
posibilitatea unei priviri generale asupra sistemului de idei politice, morale,
juridice, sociale, culturale.
Frontul comun fundamentat pe concluzii ferme şi pe o ideologie
constructivă a permis elitelor instalate în fruntea luptei o schimbare de optică şi
disponibilitate pentru transformări structurale la toate nivelurile. Dacă până la
acel moment lumea era obişnuită să se supună obişnuinţelor, statornicite prin
reglementări sociale, politice sau spirituale, pasivitatea şi docilitatea aproape
proverbială a românilor ardeleni, a fost înlocuită cu un spirit reformator, pe
alocuri cu accente instigatoare, chiar războinice. Protagoniştii acestei lupte au
înţeles subtilităţile dogmatice, sociale şi culturale ale opţiunilor lor, au construit o
nouă abordare cu şanse sporite de reuşită datorită metamorfozelor politice şi
culturale, au ajuns la un consens raţional în jurul revendicărilor punctuale şi
noilor idei ale vremii, şi au sprijinit un demers pe ambele direcţii: canonic şi laic.
Principala autoritate ideologică a vremii a fost Simion Bărnuţiu. A fost un
mare orator politic şi a avut o mai sistemică lectură filosofică şi juridică decât
George Bariţiu • Reper politic şi cultural, Simion Bărnuţiu a construit teze, a
1

1

Camil Mureşanu, ln templul lui Janus: studii şi gânduri despre trecut şi viitor, Cluj-Napoca,

2002, p. 154.
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clarificat concepte, a modelat şi amprentat o întreagă generaţie căreia i-a deschis
gustul schimbării, al progresului. A demonstrat multă abilitate, calităţi
intelectuale, pricepere în direcţionarea într-un anume sens, pe care l-a dorit, a
participanţilor la acţiunile politice, culturale şi sociale. A atras după sine adepţi şi
simpatizanţi, lăsându-i de multe ori să acţioneze cum crede fiecare de cuviinţă
pentru atingerea ţelurilor comune. Momentul 1848 i-a adus afirmarea publică
plenară şi recunoaşterea ca lider al revoluţiei paşoptiste, ca autor al unor
discursuri neegalate în oratoria istorică românească.
Simion Bărnuţiu fost perceput ca un model de reputaţie şi integritate,
sprijinitor al idealurilor clerului tânăr, perseverent în atingerea obiectivelor, cu
disponibilitate faţă de teoretizarea şi susţinerea unor ideologii de interes general,
fundamentate, răspândite şi intrate în uz la 1848. S-a bucurat de o popularitate
excepţională, impunându-se pe drept cuvânt reprezentantul generaţiei sale, omul
pentru care s-au bătut în vorbe şi fapte, la propriu şi la figurat, tineri şi bătrâni,
studenţi şi profesori, clerici şi laici.
Simion Bărnuţiu s-a manifestat ca un polemist ironic şi subtil. S-a
evidenţiat prin iscusinţa de a se ridica deasupra caracterului particular al
situaţiilor, prin nivelul de aspiraţie înalt şi prin faptul că avea priză la public. El a
fost acceptat imediat, iniţial neoficial, apoi solemn, ca lider al grupării. A ştiut să-i
motiveze pe profesori şi studenţi, bazându-se pe interesele lor personale, printrun stil personal de argumentare şi înlănţuire logică de judecăţi, care duceau la
concluzii ce nu admiteau contrazicerea. Prestigiul de care s-a bucurat în rândurile
tinerilor era o realitate de necontestat.
Carisma a fost una dintre principalele caracteristici ale lui Bărnuţiu.
Conducător recunoscut şi eficient prin faptul că a avut un feed-back puternic din
partea participanţilor, acesta s-a evidenţiat prin inteligenţă, iniţiativă, siguranţă de
sine, dorinţa de-a ocupa o poziţie care conferea dominanţă şi control. El a reuşit
performanţa de a transforma motivaţiile studenţilor, dascălilor şi unora dintre
clerici, şi să conducă la o mobilizare generală, peste expectanţele iniţiale. A
conferit substanţă proiectului elitelor clericale blăjene, înfiripat din mers, pe
durata unui deceniu şi mai bine. În realizarea obiectivului central declarat,
îmbunătăţirea stării bisericii greco-catolice, se poate constata că a acţionat în
principal la nivel petiţionar, intervenind cu critici şi reproşuri la adresa clerului
înalt făgărăşan. După anul 1840, Simion Bărnuţiu fost un rebel imposibil de
stăpânit de episcopul Lemeni, de comisarii regali Vasile Erdely, Iosif Gaganetz şi
Ioan Csurgovics, personalitatea lui tumultoasă degajându-se cu înflăcărare şi
intensitate.
Tonul necruţător al comentariilor a fost îndreptat indirect şi împotriva
sistemului educaţional blăjean, perimat, de sorginte medievală, care nu
corespundea tendinţelor pedagogice moderne. Pentru tinerii profesori şi studenţi,
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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aceasta era o realitate general-recunoscută şi asumată. Demersul protestatar avea
în vedere remedierea structurilor şcolare şi modernizarea, conformă cu noile
necesităţi sociale. De partea cealaltă, staff-ul şcolilor nega toate acuzaţiile şi
definea fenomenul drept o clasică anarhie şcolară 2 •
Dacă tonul comentariilor din epistolele vremii despre starea generală a
Blajului anilor 1836-1843 este unul sumbru3, rezonanţa interpretărilor referitoare
la şcolile medii sau de rang superior, vibrează de nelinişti, abuzuri, excese,
exagerări, încărcate pe alocuri cu o doză de patetism retoric. Dincolo de toate
acestea, răzbate discursul coerent, sistematic şi pătrunzător al nemulţumiţilor,
elevi, profesori şi părinţi, precum şi cauzele determinante ale acţiunilor lor.
Motivele care au provocat întregul scandal, din acest punct de vedere, au fost
patru: 1) activitatea şi conduita superiorilor seminarului, 2) problema
monahismului şi a celibatului clerical, 3) obligaţiile şi statutul profesorilor, 4)
condiţiile de viaţă şi de studiu ale alumnilor din seminar. Patru registre îmbinate
într-un plan semigeneral, care contrabalansau efectul acţiunilor autorităţilor.
Atacurile studenţeşti au început să prindă consistenţă în jurul anilor 18421843. Implicarea alumnilor în viaţa politică şi culturală a Blajului s-a dovedit
activă. Ei au fost punctul de plecare în declanşarea conflictului. Lişajul public de
proporţii al episcopului şi apropiaţilor lui, s-a datorat în mare măsură acestui grup
social în formare.
Tiparele învăţăturii teologice îi plasa pe studenţi într-o zonă de tranziţie,
uşor influenţabilă, dar jalonată de regulamente şi dispoziţii precise. Criticile
împotriva situaţiei şcolare generale s-au multiplicat, venind şi din direcţia tinerilor
membri ai clerului tânăr. Ei erau preocupaţi, printre altele, de împrejurările de
care depindea bunăstarea lor materială, care influenţau desfăşurarea actului
învăţării, putându-l frâna sau dezvolta.
Datele concrete din seminarul blăjean, nemulţumirile reale manifestate la
cote înalte, au fost prezentate de 45 de teologi în câteva memorii către rectorul
Vasile Raţiu, consistoriu, guvernatorul Iosif Teleki sau curtea vieneză.
O parte dintre tinerii clerici4 implicaţi în procesul împotriva episcopului
Ioan Lemeni s-au antrenat în revoluţia paşoptislă, ocupând chiar funcţii de
Coriolan Suciu, Crâmpeie din procesul dintre profesorii de la Blaj şi episcopul Lemeni (18431846), Blaj, 1938, p. 62.
3
Vezi Timotei Ci pariu, Epistolar 1836-1877, Bucureşti, 2005, p. 11; A pud Nicolae Albu, Istoria
şcolilor româneşti din Transilvania între 1800-1867, Bucureşti, 1971, p. 41.
1
· Enurm:răm <luar câţiva: Ioan Axenle Sever, Alexan<lru Bătrâneanu, Ilie Gheţie, Cunslanlin
Romanu Vivu. Ioan Axente Sever (3/15 aprilie 1821 - 13 august 1906), considerat „stegar al
alumnilor", a fost eliminat din seminar ca „tulburător al păcii seminaristice, aţâţător al celorlalţi,
seducător şi revoluţionar". A semnat declaraţia din 26 noiembrie 1844 privitoare la ancheta internă
desfaşurală împotriva prefectului studiilor, Dumitru Ladai. În vara anului 1847 a părăsit
Transilvania. Se implică în preparativele revoluţiei muntene din 11 iunie 1848. Participă la cea de-a
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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conducere. Acest fapt demonstrează că foştii studenţi teologi blăjeni au contribuit
la formarea convingerilor revoluţionare. Ei au înţeles că pentru a obţine rezultate,
decizia aparţinea celor mulţi, nu doar unor lideri care îşi asumau responsabilitatea
la intervale neregulate de timp cu entuziasm şi pasiune trecătoare.
Într-un mediu predominant ecleziastic, studenţii facultăţii de teologie au
format aşadar, un grup de referinţă. Ei s-au maturizat progresiv şi stadial.
Contribuţia individuală a fiecăruia (coordonator, promotor, adept, simpatizant,
sau simplu subordonat) a contat în economia întregului demers. Evoluţia
evenimentelor a scos la iveală şi un spirit de coeziune umană şi profesională a
studenţilor, transformaţi ulterior în revoluţionari activi.
In plan public s-au afirmat şi vehiculat tot felul de clişee, stereotipuri,
deformări sau exagerări ale personajelor şi faptelor. Din aprilie 1843 până în
martie 1846 mutaţiile petrecute în conştiinţa blăjeană reflectă procesul de
transfigurare a actorilor principali de pe scena politică şi socială. Sunt anii în care
Ioan Lemeni dintr-un episcop generos, competent şi generos devine simbolul şi
întruchiparea răului. Şi totul se generalizează, reflectându-se asupra stării
deplorabile a clerului: „poporul greco-catolic din Transilvania, după cât este de
indolent în frecventarea celor sfinte, tot aşa nu ţin minte nici măcar rugăciunile
treia adunare de la Blaj din septembrie 1848. Alături de Avram Iancu ia parte la rezistenţa organizată
din munţii Apuseni. Ocupă funcţia de prefect al legiunii Blaj, cu un efectiv iniţial de 6.000 de
voluntari. În toamna 1849 a fost arestat şi închis la Sibiu, dar eliberat după scurt timp. Vezi
Gheorghe Biriş, Ion Axente Sever şi timpul său, Editura Cercului studenţesc „Valea Târnavelor'',
1931; Adrian T. Pascu, Ioan Axente Sever (1821-1906). Viaţa şi activitatea militantă, Cluj-Napoca,
1985; Daniela Deteşan, Dosarul procesului lemenian, Cluj-Napoca, 2007, p. 77, 229, 321. Alexandru
Bătrâneanu (Baternai) s-a numărat printre cei 12 alumni exmatriculaţi de Ioan Lemeni la 23 iunie
1843. Într-o informare asupra alumnilor diecezei de Făgăraş pe anul 1842/1843, în dreptul numelui
său apare indicaţia „membru al facţiunii revoluţionare". A participat la Marea Adunare Naţională de
la Blaj din 3/ 15 mai 1948. A fost desemnat membru în Comitetul Permanent de la Sibiu. Ia parte şi la
a treia Adunare de la Blaj, prilej cu care a fost investit ca prefect al Câmpiei Transilvaniei. La 11
octombrie 1848 a fost prins şi arestat de unguri în satul Bărăi din judeţul Cluj. A fost judecat şi
condamnat la moarte prin spânzurare. Vezi Ştefan Pascu, Alexandru Chiorean, alias Bătrâneanu şi
rolul său în revoluţia românilor ardeleni din anul 1848, Sibiu, 1939. Ilie Gheţe (Elias Getze) a fost
unul dintre cei 39 de teologi exmatriculaţi de Lemeni, reprimit ulterior în seminar. După absolvirea
teologiei la Blaj a devenit preot în Dragu. A fost arestat şi încarcerat la Cluj în anii revoluţiei, fiind
acuzat că i-a instigat pe credincioşii greco-catolici din satul său la nesupunere. Vezi Documente
privind Revoluţia de la 1848 în Ţările Române. C. Transilvania, voi. III (30 aprilie - 14 mai 1848),
ediţie îngrijită de Ştefan Pascu, Bucureşti, 1982, p. 463. Constantin Romanu-Vivu (1821-1849),
prefectul legiunii a XII-a a Mureşului de Sus, membru al Comitetului Naţional Român, în timpul
studenţiei a făcut şi el parte din tabăra antilemeniană. Era nepotul lui Grigore Moldvai, profesor de
limba germană la gimnaziul şi liceul din Blaj. În timpul revoluţiei Constantin Romanu-Vivu a
comandat 104 comune din judeţul Mureş. A sfârşit tragic, în 1849, alături de Ştefan Moldovan, viceprefect al aceleiaşi legiunii a XII-a, a Mureşului de Sus. Vezi Silviu Dragomir, Un precursor al unităţii
naţionale: profesorul ardelean Constantin Romanul Vivu, Bucureşti, 1929.
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cele mai necesare sau poruncile decalogului şi nu sunt mânaţi de niciun zel spre
cele ce privesc religia şi onoarea casei lui Dumnezeu" 5•
Construirea discursului celor două tabere, a acuzaţilor şi a acuzatorilor, s-a
făcut evident în mod antitetic. Personajele primeau individualizări conforme cu
grupul de referinţă şi cu persoana care făcea descrierea. Spre exemplu, Dumitru
Ladai era „prefectul minciunilor, complice al tuturor relelor, înfăptuitorul lor,
duşman al clerului mai tânăr, bărbat periculos" 6 , Dumitru Stoian, era înfăţişat ca
„ponegritor, complice al tuturor relelor, înfăptuitorul lor, duşman al clerului mai
tânăr, bărbat periculos" 7, Grigore Moldvai era „complicele asocierilor şi
consfătuirilor primejdioase ale tovarăşilor săi înlăturaţi prin preaînaltă poruncă,
chiar incitatorul altora la neascultare şi rezistenţă faţă de episcopul lor8 •
Pentru tabăra bărnuţiană, anchetatorii folosea următoarele denumiri:
facţiune („dacă nu cumva şi alţii dintre profesorii cuprinşi în document s-au
9
alăturat facţiunii lor şi au adoptat principii primejdioase" ), societate
condamnabilă, asociaţie („aceşti profesori nu sunt atât educatorii, cât corupătorii
clerului şi ai tineretului şcolar, care au realizat o asociere menită să producă
scandalul obştesc şi să demoralizeze" 10 ), partida acestor răzvrătiţi 11 •
Raportându-se la gruparea adversă, binoamele erau: partida clericală 12
versus partida episcopală, respectiv partidul clerical13 versus partidul raţiano
episcopal. Terminologia uzitată punea în lumină, personajele-simbol a căror
acţiune se concentra pe dinamizarea acţiunilor individuale şi colective, pe
mobilizarea participanţilor, pe folosirea unor mijloace de luptă adecvate pentru
împlinirea scopului declarat: moralizarea vieţii publice blăjene.
Denumirile folosite la adresa persoanelor au fost la fel de ilustrative
comasate în două părţi, un sens pozitiv: episcopul greco-catolic Ioan Lemeni era
„cel mai mare cultivator al cucerniciei şi al religiozităţii pus de Spiritul Sfânt ca să
conducă Biserica Domnului şi ales de îndurarea Aceluiaşi Spirit Celest" 14, fiind
5
Primăsi Leveltăr Esztergom, Fond Ba/azsfalva, âllâsukt6/ megfosztott tanârai iigyeben Erdely
Vazul nagyvâradi, majd Gaganecz ]6zsef eperjesi gărăg-katolikus piispăk vizsgâlata, 1845-1846
(Examinarea făcută de către episcopii Joseph Gaganetz de Eperjes, respectiv Vasile Erdelyi de Oradea,
în privinţa profesorilor scoşi din funcţiile lor, 1845-1846), în continuare PLE, cat. D, nr. 27, cutia
1185, fascicolul 4, din 20 octombrie 1845, f. 7.
6
Ibidem, cutia l l 185, fascicolul 4, original în limba latină, din 24 februarie 1844, nepaginat.
7
Ibidem.
8
Ibidem, la numărul 596/[1 ]845, Protocol comisionai din 3 martie - 23 mai 1845, f. 17.
9
Ibidem.
10
Ibidem,f18-19.
11
Ibidem, original şi copie în limba latină, din 29 septembrie 1845, f. 55.
12
Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Cluj, Fond Ioan Micu Moldovan despre procesul
lemenian (în continuare ANDJCJ FIMM), cota 72.
13
Coriolan Suciu, Crâmpeie „., p. 47.
11
PLE, cat. D, nr. 27, la numărul 31, din 28 august 1845, nepaginat.
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comparat chiar cu un sfânt „sfânta mama biserică catolică are inferiţi în catalogul
mii de sfinţi, pe care şi eu, ca orişicare altul catolic îi venerez şi le cer
intercesiunea către părintele ceresc, dar să nu vă smintiţi, dacă voi zice (pentru că
o zic din convicţiune), că puţini dintre acei sfinţi vor fi care au avut o viaţă mai
morală creştinească, de cum a avut episcopul Lemeni" 15 , Simion Bărnuţiu a fost
desemnat de studenţii teologi, încă dinaintea începerii procesului, la 27 ianuarie
1843, drept „constelaţia prăsilei româneşti din Transilvania, omul cel mai modest
dintre muritori", sau „stâlpul de sprijin al naţiunii române" 16 , sau în sens negativ:
„Episcopul este Ali Paşa tiranul şi este demn de temniţa muncaciană, iar rectorul
de cea de la Gherla" 17, Vasile Raţiu era „un om lipsit de moralitate şi fără caracter,
de la care au pornit toate relele" 18 • Denunţarea rectorul seminarului s-a regăsit şi
în discursul primaţial, care nu se diferenţiază din această perspectivă de
alocuţiunile studenţilor sau profesorilor. J6zsef Kopacsy îl considera pe Vasile
Raţiu un bărbat precipitat, cu reputaţie ştirbă, dispus la mânie, lipsit de chibzuinţă
în acţiune şi de încrederea celor mai mulţi dintre clerici. De aceea, atâta timp cât
va rămâne la conducerea seminarului „el nu va fi vehicolul, cât mai ales piedica
restabilirii adevăratei păci şi a unirii sufletelor" 19 • Poziţia antiraţiană a
arhiepiscopului romano-catolic poate părea neobişnuită pentru unii, având în
vedere plasarea ambelor personaje în categoria celor aflaţi la conducerea bisericii
său

şi şcolii.

Aproape fiecare dintre participanţii la proces sau membrii familiilor lor
aveau de purtat un război personal mai vechi sau mai nou cu ierarhii eparhiei de
Făgăraş. Fenomenul a stârnit profunde orgolii şi sensibilităţi. Constant, a exercitat
o presiune apăsătoare asupra participanţilor, făcând să curgă multe comentarii.
Ne confruntăm cu un proces neconvenţional, şocant de imprevizibil.
Cele două anchete imperiale au scos la lumină o practică de uz curent în
asemenea situaţii conflictuale, o lume blăjeană autentică şi surprinzătoare, până
atunci izolată, pestriţă şi puternic ancorată în tradiţie, un cler făgărăşan de rit unit
stabilizat la nivelul formal instituţional-canonic, dar confuz când vine vorba de
punerea în practică a competenţelor jurisdicţionale ecleziastice. Aşa se explică
lipsa de orientare şi imprecizia în diverse probleme (cine era judecător de drept şi
de fapt în acest proces, de ce nu s-au respectat literă cu literă şi nu s-au aplicat
imediat rezoluţiile episcopale, care era situaţia exactă a fondurilor şi fundaţiilor
diecezane etc.).

15

Constantin Papfalvi, ]oanu P. Lemeni Episcopului Fagarasiului. Schitiare biografica în "foi'a
Besericesca si Scolastica", IV, 1890, nr. 1, p. 1-5; nr. 2, p. 20.
16
PLE, cat. O, nr. 27, din 27 ianuarie 1843, nepaginat.
17
Ibidem, la litera V, din 26 decembrie 1843, nepaginat.
18
Ibidem, copie în limba latină, din 13 decembrie 1843, nepaginat.
19
Ibidem, copie în limba latină, cutia 1185, fascicolul 4, din 14 februarie 1844, f. 9.
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Din momentul în care autoritatea episcopului s-a diminuat, rolul liderilor
din fruntea partidei antilemeniene a devenit covârşitor. Ei au început să lanseze şi
să dezvolte idei cu impact destabilizator asupra regimului intern. Şovăielile lui
Ioan Lemeni din perioada august - octombrie 1843 au determinat apariţia în
sânul intelighenţiei româneşti a unui radicalism împins până la extrem. Dorinţa
de a nu pierde avantajul provizoriu, obţinut atunci când teologii exmatriculaţi la
23 iunie 1843 au fost reprimiţi în seminar, i-a mobilizat pe membrii grupului
antiepiscopal şi i-a determinat să ia măsuri imediate, să adopte atitudini tranşante.
Ba chiar au ajuns la o asemenea îndrăzneală, încât au hotârât să-l oprească pe Ioan
Lemeni de la împlinirea îndatoririlor sale pe motiv că se făcuse vinovat de atentat
criminal şi de sodomie, şi chiar i-au trimis aceluiaşi episcop o scrisoare care
mirosea a suspendare 20 • Din această perspectivă procesul lemenian apărea ca un
plan ambiţios de înlocuire a episcopului.
Legăturile stabilite între membrii taberei, coeziunea, solidaritatea şi
adaptarea de care au dat dovadă, integrându-se în sistemul de organizare existent,
asumarea unor funcţii specifice de către unii dintre ei, construirea unor relaţii de
cooperare în interiorul grupului, sunt doar câteva dintre elementele definitorii ale
„reţelei bărnuţiene". Până la urmă, în viziunea contestatarilor, fuziunea într-un
singur tot a tuturor celor care se simţeau jigniţi de deciziile şi faptele tartorilor
spirituali, părea a fi combinaţia câştigătoare în goana pentru demonstrarea
„crimelor" cuplului axial Ioan Lemeni - Vasile Raţiu.
Concomitent, s-a derulat un proces de cooptare a unor segmente diferite ale
populaţiei, nu doar intelectuali, în tabăra bărnuţiană, desfăşurat continuu şi
susţinut. Totuşi, pentru a conta în faţa factorilor de decizie era nevoie de atragerea
unor persoane cu un anumit nivel de educaţie, care să fie capabile să articuleze în
scris, într-o limbă oficială (latină sau germană) mesajul contestatar. Din
epicentrul conflictului s-a născut o generaţie, numită „a procesului lemenian".
Atunci s-au plămădit viitorii revoluţionari paşoptişti, care au reuşit să obţină
împlinirea dezideratelor lui Simion Bărnuţiu, Alexandru Sterca-Şuluţiu, Ioan
Marian, Dumitru Boer, Ştefan şi Grigore Moldvai, Ioan Dragomir, Vasile Pop,
Vasile Kutfalvi.
Această generaţie a marcat o nouă etapă în prefacerea culturală a
Transilvaniei, corespunzătoare anilor 1830-1848. Contextul opţiunilor şi
acţiunilor din aceşti ani s-a suprapus unui ecran de fond avântător, cu schimbări
importante. În această perioadă nimic nu mai putea împiedica răspândirea ideilor
raţionale, liberale şi naţionale, abia dacă s-a mai putut încetini difuzarea lor până
la momentul 1918.

PLE, cutia 1185, fascicolul 4, la numărul 596/ f l l 845, Protocol comisionai din 3 martie - 23 mai
1845, f 21; Apud Daniela Deteşan, Dosarul „„ p. 422.
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ANEXE
Cronologie
15 noiembrie 1841: Se deschide Dieta de la Cluj. Episcopul Ioan Lemeni participă
în calitate de deputat regalist, însoţit de secretarul său, Simion Bărnuţiu.
13 februarie 1842: Simion Bărnuţiu elaborează protestul intitulat O tocmeală de
ruşine şi o lege nedreaptă, publicat ulterior în 1853.
4 decembrie 1842: Simion Bărnuţiu publică în ziarul clujean „Vasarnapi Ujsag"
articolul intitulat Despre starea şcoalelor din Blaj.
22 decembrie 1842: Simion Bărnuţiu redactează studiul Săborul cel mare al
episcopiei Făgăraşului, publicat în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură". Articolprogram cu conţinut revendicativ şi ideologic, a determinat un reviriment al problematicii
bisericeşti şi naţionale în spiritul lui Petru Maior.
25 decembrie 1842: Ioan Lemeni îi trimite rectorului Seminarului din Blaj Vasile
Raţiu o scrisoare, folosită ulterior de partida anti-episcopală ca probă elocventă în proces.
Ea conţine acuzaţii grave la adresa profesorului de filosofie Simion Bărnuţiu.
4-5 ianuarie 1843: Se desfăşoară primul atentat împotriva vieţii profesorului
Simion Bărnuţiu.
2 aprilie 1843: Rectorul Vasile Raţiu răspunde acuzaţiilor formulate de profesorul
Simion Bărnuţiu în articolul Despre infirmeria teologilor din Blaj, publicat în ziarul
„Vasarnapi Ujsag".
20 aprilie 1843: Guvernatorul Transilvaniei Iosfi Teleki face public rezultatul
anchetei desfăşurate în urma primului atentat împotriva lui Simion Bărnuţiu
26 iunie 1843: Nouă profesori făgărăşeni adresează Consistoriului din Blaj un
memoriu împotriva deciziei de eliminare a studenţilor. Îşi exprimă criticile la adresa lui
Vasile Raţiu, Dumitru Ladai şi a unora dintre canonici.
21 septembrie 1843: Se desfăşoară al doilea atentat împotriva vieţii lui Simion
Bărnuţiu.

22 septembrie 1843: Samuilă Vaida, şeful poliţiei, adresează Consistoriului o
plângere împotriva profesorului Simion Bărnuţiu pentru că a tulburat liniştea publică în
noaptea de 21 septembrie 1843.
23-24 septembrie 1843: Se desfăşoară interogatoriul martorilor la al doilea atentat
comis împotriva lui Simion Bărnuţiu. Anchetatorii erau Simion Crainic, prepozit şi
director al Liceului din Blaj, Ioan Bama, canonic, şi Arsenie Popovici, canonic şi cancelar
al Bisericii Catedrale.
13 mai 1844: Se formulează concluzia capitulară legată de primul atentat din 4 - 5
ianuarie 1843. Ea este transmisă în scris denunţătorului, Simion Bărnuţiu.
15 mai 1844: Primatul romano-catolic J6zsef Kopăcsy îl informează pe împăratul
Ferdinand I despre evoluţia conflictului blăjean. Decide că pentru restabilirea liniştii este
necesar ca cei trei profesori (Iosif Pop, Dumitru Boer şi Simion Bărnuţiu) să fie destituiţi,
să se permită clerului făgărăşan celebrarea sinodului diecezan, Ioan Lemeni să fie purificat
de bănuiala sodomiei şi să prezideze sinodul.
18 februarie 1845: Împăratul Ferdinand I emite o rezoluţie prin care hotărăşte
înlăturarea de la catedre a celor trei profesori ai Liceului din Blaj (Iosif Pop, Dumitru Boer
şi Simion Bărnuţiu).
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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30 mai 1845: Ferdinand I emite Rescriptul Imperial nr. 3.869, trimis în copie
Guberniului Regal din Cluj pentru a fi aplicat, chiar şi cu mijloace coercitive.
Vicarul general Simion Crainic este suspendat din beneficiul său, iar profesorii Simion
Bărnuţiu, Dumitru Boer, Grigore Moldvai, Vasile Papp şi Vasile Kutfalvi sunt destituiţi. La
faţa locului este trimisă o nouă comisie.
29 septembrie 1845: Comisarii regali Iosif Gaganetz şi Ioan Csurgovich dispun
începerea unei acţiuni fiscale împotriva calomniatorilor lui Ioan Lemeni. Printre aceştia
era şi Simion Bărnuţiu.
3 octombrie 1845: Cei trei inculpaţi, Simion Bărnuţiu, Dumitru Boer şi Grigore
Moldvai contestă completul de judecată ca fiind subordonat episcopului Ioan Lemeni.
11 martie 1846: Profesorii Simion Bărnuţiu, Dumitru Boer şi Grigore Moldvai
înaintează recurs la sentinţa instanţei de revizie primaţiale.
26-27 martie 1846: În Consistoriul din Esztergom, în prezenţa celor nouă canonici
ai Bisericii Mitropolitane maghiare, în calitate de asesori juraţi, şi a notarului primaţial
Alexie Massa, s-a eliberat sentinţa definitivă în procesul lemenian. Simion Crainic era
suspendat pe trei ani, iar cei trei profesori erau scoşi pentru totdeauna din rândurile
clerului şi predaţi autorităţilor civile pentru judecată.
29 aprilie 1846: Primatul Ungariei J6zsef Kopâcsy este înştiinţat de notarul
consistorial Constantin Alutan cu privire la aducerea la cunoştinţă publică a sentinţei în
cauza Fiscului Diecezan împotriva prepozitului Simion Crainic şi a celor trei profesori,
Dumitru Boer, Simion Bărnuţiu şi Grigore Moldvai.
vara anului 1846: Simion Bărnuţiu înaintează o ultimă petiţie în cauza procesului
lemenian împăratului Ferdinand I, rămasă fără rezultat.
toamna 1846 - primăvara 1848: Simion Bărnuţiu studiază ştiinţele juridice la
Academia Săsească de Drept din Sibiu.
tipărită
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UN CAZ DE CONŞTIINŢĂ MORALĂ:
SIMION BĂRNUTIU
'

Î.P.S. VIRGIL BERCEA

A MORAL CONSCIOUSNESS CASE: SIMION BĂRNUŢIU

Abstract: Having the moral law in the heart, alike his favorite Immanuel Kant, the
Romanian Siminon Barnitiu was an undisputed symbol of his era, so ul from the Roman ian
nation soul and unextinguished flame standing over the future destiny of this nation, at
whose form as nation brought one of the mast important contributions.
Simion Barnutiu, living at the intersection of the old and the modern era of
Romanian history, and especially being aware of the moment's essence, he assumed the
exhausting mission of building an original national way of thinking in the philosophical and
sciences sphere, like: philosophy, pedagogy, law, politics and others.
Rezumat: Cu legea morală în suflet, asemenea admiratului său Immanuel Kant,
românul Simion Bărnuţiu a fost un simbol necontestat al epocii în care şi-a purtat paşii şi
gândurile, suflet din sufletul poporului român şi flacără nestinsă de veghe la destinul viitor
al acestui popor, la a cărui configurare ca naţiune modernă a adus una dintre cele mai
importante contribuţii.
Simion Bărnuţiu, trăind la răscrucea dintre epoca veche şi cea modernă a istoriei
românilor, şi mai ales conştientizând din plin esenţa momentului, şi-a asumat misiunea
istovitoare a edificării unei gândiri naţionale originale în sfera filosofiei şi ştiinţelor confinii
acesteia: psihologia, pedagogia, dreptul, politic şi altele.
Keywords: Simion Bărnuţiu, moral consciousness, national idea, Blaj speech,
Roman ian nation from Transylvania.
Cuvinte-cheie: Simion Bărnuţiu, conştiinţă morală, idee naţională, Discursul de la
Blaj, naţiunea română din Transilvania.

Oamenii mari ai unei epoci istorice date îşi regăsesc imaginea din timpul
vieţii încă în speranţele de obşte, care se leagă de personalitatea şi lucrarea lor în
folosul celor obidiţi. Au răzbătut până în zilele noastre două versuri de o
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simplitate dezarmantă, dar care concentrează în mod
atribuită lui Simion Bărnuţiu de românii ardeleni la 1848:

emoţionant definiţia

„Scris-am carte pe-un bănuţ
La prea direpul Bărnuţ".

Era, în vremea aceea, preşedintele Comitetului Naţional Român de la Sibiu
întruchipa în rândul românilor faima de om al dreptăţii cu arma gândului.
Viitorimea a consfinţit drumul spre dreptate prin puterea gândului, a spiritului,
făcând ca marele fiu al plaiurilor sălăjene să fie astăzi un contemporan inspirat al
nostru, cu ideile, îndemnurile, învăţămintele şi conceptele neatinse de coasa
vremii. Ca toţi oamenii de geniu, Bărnuţiu şi-a risipit cu dărnicie energia în
domenii diverse, de la filosofie la politică, de la religie la pedagogie, de la filologie
la economie politică, de la drept la sociologie, şi înşiruirea ar putea continua. O
analiză a acestor preocupări aparent disparate scoate însă în evidenţă o constantă
psihologică care străbate întreaga activitate şi operă bărnuţiană, constituindu-se
într-o adevărată coloană axiologică a acesteia: legea morală. Cercetătorii operei
sale au evidenţiat ataşamentul faţă de filosofia lui Immanuel Kant, despre care o
legendă, sau poate o consemnare autentică, spune că avea afişată în biroul său
inscripţia următoare: „Cerul înalt deasupra mea, legea morală în sufletul meu". Se
poate face o legătură între ţinuta morală a lui Bărnuţiu şi aceea a filosofului său
preferat, aşa cum aceeaşi ţinută morală o putem pune pe seama cunoaşterii
profunde a îngrijorărilor vremii sale, care se afla la răscrucea unor schimbări
profunde pe toate planurile vieţii sociale. O istorie întreagă îl cunoaşte ca pe un
campion al stoicismului, ascet necălugărit care nu a dorit nimic şi niciodată
pentru sine, a dus o viaţă austeră apropiată de a lui Petru Pavel Aron, împărţindu
şi banii de profesor la Iaşi cu studenţii săraci. Modelul iubit era Cato din Atica,
strămoşul antic dăruit cu toată fiinţa binelui celorlalţi. Bărnuţiu se încrâncena însă
la orice nedreptate făcută semenilor săi, poporului său, până la a deveni un
arhanghel de temut, aşa cum ni-l prezintă poetul Gheorghe Sion în cunoscutele
sale amintiri.
Bărnuţiu avea convingerea că societatea omenească, în mod concret
naţiunea română din Transilvania, nu-şi putea realiza echilibrul istoric la care
aspira, dacă la baza eforturilor spre acest echilibru nu erau aşezate legile moralei.
În deceniul dinaintea Revoluţiei de la 1848, Biserica Unită cu Roma a cunoscut o
înflorire comparabilă cu aceea din vremea Şcolii Ardelene, printr-o nouă
organizare a institutelor de învăţământ din Blaj, unde se predau acum materii la
nivel european, de către profesori cu erudiţia modernă în sânge. Este destul să-i
amintim pe Iosif Pop, Ioan Rusu, Demetriu Boer, Timotei Cipariu şi, desigur, el
însuşi, Simion Bărnuţiu. Glasul profesorului blăjean Simion Bărnuţiu s-a auzit
şi
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în 1842, când Dieta Transilvaniei a emis o lege care viza desfiinţarea de
facto a limbii române ca limbă culturală, condamnând acest pas politic nefast în
vestitul său studiu „O tocmeală de ruşine şi o lege nedreaptă". „Această lege, spune
el, este invalidă pentru că încalcă morala, pentru că legiuitorul este dator a căuta la
legea moralităţii când pune legi". „Cultura şi fericirea", după inedita lui formulare,
sunt scopurile cele mai înalte ale poporului român, iar prin această lege se încalcă
străvechea datorie morală de a da respectul cuvenit fiecărui popor. „Deposedarea
unui popor de limba sa, spune Bărnuţiu, este un păcat strigător la cer, un atentat la
lucrarea lui Dumnezeu". Cuvintele sale sunt pătrunzătoare: „Limba e averea cea
mai scumpă a omului nestricat şi a poporului necorupt, şi un odor atât de preţuit".
Bărnuţiu a dat măsura întregii sale forţe morale în momentul critic al
Revoluţiei de la 1848, când discursul său din catedrala Blajului a tăiat hotar între
două evuri politice şi sociale din viaţa românilor. S-a scris mult despre Discursul
de la Blaj, cu competenţă, de aceea este suficient să ne oprim cu această ocazie tot
la filonul moral al acestei opere oratorice din istoria culturii noastre. Nedreptatea
istorică suferită de românii ardeleni în decursul secolelor se dovedeşte prin
scoaterea lor, (ca majoritate covârşitoare şi maşină economică esenţială,) din
rândul naţiunilor constituţionale şi marginalizarea la nivel de popor de iobagi.
Însuşi dreptul divin este încălcat astfel, pentru că - spune el - „o natură le-a
născut pe toate naţiunile", iar această sorginte, egală de la Dumnezeu, trebuie să-şi
găsească corolarul ei pe pământ. Căci „ce preţ mai are viaţa {omului} după ce şi-a
pierdut tot ce-l face demn să mai fie pe pământ?". Adică după ce şi-a pierdut
libertatea, naţionalitatea şi limba.
Marele Discurs poate fi analizat din multe puncte de vedere, cu revelaţii şi
surprize constant uimitoare. Unul dintre ele este poziţia tranşantă în materie de
religie, pe care s-a situat oratorul în faţa mulţimii din catedrala Blajului. După
cum se ştie, erau acolo români uniţi şi romani ortodocşi, aşa cum erau şi mulţi
intelectuali ai celorlalte etnii din Transilvania. Iar afară, pe Câmpia Libertăţii, se
aflau 40.000 de oameni din toate cele trei ţări româneşti. În faţa şi în auzul
acestora, Bărnuţiu a accentuat unitatea de credinţă a românilor, în condiţiile
diversităţii de confesiune. De la Inochentie Micu, românii ardeleni n-au mai avut
prilejul să audă astfel de formulări inspirate. Unirea cu Roma este judecată în
termeni peste care istoricii actuali nu pot trece în analizele lor. „Din fântâna
uniunii - spune el - au curs nişte mijloace materiale pentru români", mai spune că
s-a emancipat clasa preoţilor români de statutul de iobagi şi s-au ridicat şcolile
Blajului, „din care au răsărit o mulţime de lumini între români". Este cea mai
frumoasă caracterizare a Şcolii Ardelene, ca imaginea unei dimineţi în care
cărturarii blăjeni strălucesc asemenea unor lumini pe cerul istoriei româneşti.
Această dimineaţă a bucuriei a fost însă întunecată de nenumăraţii duşmani ai
emancipării românilor, care au instigat ura confesională între ei, încât - zice - „se
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(. .. ) se băteau fraţi cu fraţi fără să ştie pentru ce". O enormă
crimă morală s-a comis astfel împotriva neamului românesc, care încălca încă
odată legile dumnezeieşti, prin convertirea sentimentului religios în instrument
politic de subjugare. Acestor vremuri doreşte Bărnuţiu să li se pună capăt, încât
românii să se simtă fraţi între sine, indiferent de religie. „Să jurăm - îi îndeamnă
el pe cei prezenţi la adunare - că nu vor mai putea turbura pacea şi bună
înţelegerea noastră nici iezuiţii, nici călugării sârbeşti, nici misionarii Strigoniului,
nici agenţii naţiunilor străine, chiar şi când s-ar îmbrăca în vestminte de preoţi şi
episcopi româneşti''. Şi le mai cere românilor ortodocşi şi uniţi care reprezentau
acolo întregul popor românesc un lucru măreţ: „Să jurăm că nici diavolii Iadului
nu vor mai putea rumpe legăturile amoarei frăţeşti prin care e legată adunarea
aceasta, si printr-însa toată naţiunea română!". Îndemnul lui Bărnuţiu a rămas şi
rămâne actual moral, probând încă odată puterea de vizionar al celui plămădit din
tăria morală recunoscută a Sălajului şi a oamenilor săi.
Bărnuţiu trăind la răscrucea dintre epoca veche şi cea modernă a istoriei
românilor, şi mai ales conştientizând din plin esenţa momentului şi-a asumat
misiunea istovitoare a edificării unei gândiri naţionale originale în sfera filosofiei
şi ştiinţelor confinii acesteia: psihologia, pedagogia, dreptul, politic şi altele. Şi-a
luat doctoratul în drept la Pavia, în Italia, cu teza „Argomenti di giurisprudenza e
di scienze politiche", iar bogăţia cunoştinţelor dobândite astfel a împărtăşit-o
studenţilor de la prima universitate românească, cea de la Iaşi, înfiinţată de
principele Alexandru Ioan Cuza în 1860. Omul moral Bărnuţiu a ieşit în lumină
încă odată, refuzând funcţia de rector care i s-a oferit, în ideea că educaţia
ştiinţifică a celei dintâi generaţii de studenţi într-o instituţie universitară naţională
se face de la catedră, şi nu din biroul conducătorului. Fraternitatea lui cu studenţii
şi discipolii, care l-au adorat ca pe un zeu, este bine cunoscută. Pe seama acestor
tineri, el si-a sacrificat sănătatea oricum şubredă, redactând o salbă întreagă de
tratate ştiinţifico-didactice: „Dreptul public al românilor, Dreptul natural privat,
Logica, Pedagogia, Psihologia empirică, Estetica" „. Dar încununarea întregii sale
opere ştiinţifice este minunata monografie „Dreptul public al românilor", carte
unică în cultura noastră, prin care Bărnuţiu uneşte în concepte moderne şi în
sistem legat toate ideile naţionale plămădite în ansamblul Şcolii Ardelene şi a
erudiţiei din Transilvania după anul 1700. Poate că Mihai Eminescu a cunoscut
această lucrare bărnuţiană, din care, pare că se inspiră în mai multe locuri ale
operei sale, acolo unde marele poet cântă istoria, măreţia şi soarta poporului
român. Cel mai cunoscut exemplu este inegalabila „Doină", care pare versificată
efectiv după Bărnuţiu. Ideea suveranităţii absolute a românilor asupra spaţiului
lor istoric îl absoarbe atât de adânc, încât aparent monotona proză istoricojuridică se adună în stanţe poetice duioase, îngândurate uneori, fulminante alteori,
niciodată lipsite de patos şi profunzime de cugetare. Posteritatea a fost
certau fii cu

părinţi,
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în acest caz, de aceeaşi situare a demersului sub semnul
moralităţii istorice. Poporului român i se cuvin, prin legea morală, toate
prerogativele şi atribuţiile asupra unui spaţiu geo-istoric pe care l-a apărat şi sfinţit
cu sudoarea şi sângele fiilor lui, prin veacuri, până în vremurile care promiteau o
soartă mai bună pentru urmaşii marilor strămoşi.
Cu legea morală în suflet, asemenea admiratului său Immanuel Kanl,
românul Simion Bărnuţiu a fost un simbol necontestat al epocii în care şi-a purtat
paşii şi gândurile, suflet din sufletul poporului român şi flacără nestinsă de veghe
la destinul viitor al acestui popor, la a cărui configurare ca naţiune modernă a
adus una dintre cele mai importante contribuţii.
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CÂTEVA CONSIDERATU PRIVIND SPIRITUL
'
PATRIOTIC A LUI SIMION BĂRNUTIU
'

VALER PĂRĂU

CONSIDERATIONS ON THE PATRIOTIC SPIRIT
OF SIMION BĂRNUŢIU

Abstract: The patriotic portret of the great Bărnuţiu is shaped at the
beginning of J9'h century in the image of the Roman ian bondman who used to
feature the majority of population in Transylvania, and who lived in poverty
and servitude towards the foreigners of these people.
Looking back at „ what has been before" I believe that the patriotic
spirit of Simion Bărnuţiu was firstly the product of an inner suffering towards
the situation of the Romanian people in Transylvania. Taking a somehow
logica/ structure in the development of the individual, I look at the spirit of
Bărnuţiu by the context of their forefathers.
Rezumat: Prezentul studiu a fost elaborat - la vremea sa - de eruditul
şi mult cunoscutul profesor de rang universitar şi preot al Blajului, Ştefan
Manciulea. Nu avem cunoştinţă ca acest material păstrat în arhiva Centrului
Cultural „Jacques Maritain" din Blaj (centru are sediul în Casa memorială a
profesorului Manciulea) sub formă de manuscris, să fi fost publicat şi-mi
rezerv prin urmare dreptul de a greşi repetând o informaţie posibil publicată
pe undeva, cândva. Dorinţa noastră este aceea de a scoate la lumină aceste
gânduri de sub pulberea uitării.
Keywords: Simion Bărnuţiu, the patriotic spirit, Romanian nation,
the sharing of Romanian language, the speech from Blaj.
Cuvinte-cheie: Simion Bărnuţiu, preot profesor Ştefan Manciulea,
libertate naţională, discursul de la Blaj al lui Simion Bărnuţiu, anul 1848.

în zilele noastre, ochiul atent al omului modern trebuie să privească mereu
înainte,

aşa

am fost

educaţi

noi

generaţia,

mai

tânără

a acestui neam. De mulle ori,
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m-am întrebat cum pot

să

privesc doar înainte

fără să

nu cunosc „ceea ce a fost

înainte".
Totuşi, justeţea formulei „ceea ce a fost înainte" mă provoacă să pătrund în
universul spiritului naţional, profund marcat de frământările vremurilor.
Din postura mea de fiu al comunei Bocşa nu pot să nu remarc slăbiciunea
mea faţă de mentorul spiritual al tuturor generaţiilor de luptători naţionali români
paşoptişti din Transilvania, marele sălăjean Simion Bărnuţiu.
Portretul patriotic al marelui Bărnuţiu se conturează în pragul secolului al
XIX - lea în imaginea iobagul român care alcătuia majoritatea populaţiei
Transilvaniei, care trăia în sărăcie şi servitute faţă de străinii acestui neam.
Privind din nou la „ceea ce a fost înainte" consider că spiritul patriotic a lui
Simion Bărnuţiu a fost în primul rând produsul unei suferinţe interioare faţă de
situaţia poporului român din Transilvania. Urmând o formulă oarecum logică în
formarea şi maturizarea individului, privesc formarea spiritului bărnuţean în
contextul înaintaşilor lui.
Simion a văzut lumina zilei în casa învăţătorului şi cantorului greco-catolic
Ioan şi Ana Bărnuţiu din Bocşa Sălajului (Olahboksa) din fostul Comitat al
Crasnei (azi judeţul Sălaj). Genealogia familiei îl prezintă pe Ioan şi Ana Bărnuţiu
ca descendenţi din preoţimea greco-catolică, ce trăiau din munca grea a câmpului,
ceea ce evidenţiază situaţia neprivilegiată a naţiunii române faţă de celelalte
naţiuni din Transilvania.
Istoricul Corneliu Albu notează în cartea sa despre Simion Bărnuţiu, că
Ioan Bărnuţiu era „iubitor de carte" şi „pe lângă bucoavne şi ceasloave citea şi cărţi
laice, mai cu seamă istoria lui Petru Maior" (Albu 1985, op.cit. p.38). Autorul
continuă firesc să ne descrie rolul dascălului în formarea spiritul patriotic în fiii
iobagilor transilvăneni. Universul satului ardelean fiind dirijat de aceşti „dascăli
de biserică" formaţi în spiritul ideii naţionale.
Consider că parcursul formării spiritului patriotic la Simion Bărnuţiu a
pornit de la două aspecte; în primul rând Bărnuţiu era un bun cunoscător a vieţii,
suferinţelor şi aspiraţiilor populare pe care le-a exprimat în activitatea şi ideile
sale. Spiritul bărnuţian face mereu trimitere la suferinţele poporului, a cărui
situaţie o cunoştea din copilărie („ Ţineţi cu poporul, ca să nu rătăciţi" - Simion
Bărnuţiu - Discursul de la Blaj, 1848) (Chindriş 2003, p. 425-431).
Al doilea aspect al formării sale s-a asociat cu rolul avut de Biserică în
formarea înaintaşilor acestui neam. Anii petrecuţi la liceul piariştilor din Carei
(1820-1825), şcolile Blajului (1825-1829), precum şi studiile din străinătate
adăugând şi discuţiile din Dietă, l-au determinat pe tânărul Bărnuţiu să reflecte
mult la situaţia naţiunii române.
Pe timpul cât a funcţionat ca profesor de istorie la seminarul teologic din
Blaj (1831-1834) Bărnuţiu a cultivat profund spiritul românesc. Profesorii dr.
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Dionisie Stoica şi Ioan P. Lazăr în lucrarea lor despre zona Sălajului apărută în
anul 1908 la Şimleul - Silvaniei, exprimă spiritul oratoric al dascălului Bărnuţiu
profund patriotic prin: „prelegerile sale, ţinute în limba română, au produs o
adevărată revoluţiune a spiritelor, care a pregătit tinerimea pentru evenimentele
din următorul deceniu" (Stoica et al. 1908, p. 117). De altfel, prin munca sa s-au
format personalităţi proeminente precum: Atanasie Ciupe, Iacob Mureşan
(director al „Gazetei Transilvaniei"), Ioan Suciu (profesor la Iaşi), Andrei
Mureşan (autorul poeziei „Deşteaptă-te române") şi alţii.
În vizitele canonice avute alături de episcopul Blajului în toată Transilvania,
ca notar consistorial (1834-1839), Bărnuţiu a avut ocazia de a cunoaşte
îndeaproape suferinţele acestui popor. Informaţiile culese direct din popor au
contribuit în mare măsură la modelarea marelui revoluţionar.
Patriotismul lui Bărnuţiu nu este un produs al unei mentalităţi xenofobe
sau şovine, ci apare ca o reacţie la manifestările naţionaliste maghiare, Bărnuţiu a
declarat textual: „Naţiunea romană dă de ştire naţiunilor conlocuitoare că, voind a
se constitui şi organiza pe temelie naţională, n-are cugetul duşman în contra altor
naţiuni, şi le recunoaşte tuturor acelaşi drept şi voieşte a-l respecta cu sinceritate,
cerând respect după dreptate; prin urmare, naţiunea romană nici nu voieşte a
domni peste alte naţiuni" (Chindriş 1998, op. cit., p. 259). Unul dintre autorii care
s-au implicat adânc în cercetarea operei lui Bărnuţiu, este vorba de Ioan Chindriş
demonstrează că niciodată „naţionalismuI" nu alunecă în şovinism.
Bărnuţiu nu a fost un şovin, ci un antişovin; concepţia lui despre o naţiune
asuprită (de pildă, românii în Transilvania), era caracteristică tuturor
revoluţionarilor de la 1848 (N. Bălcescu, C.A. Rosetti, Eftimie Murgu, George
Bariţiu etc.), de fapt este un naţionalism cu faţă democratică, deoarece sprijină o
populaţie asuprită: „entuziasmul naţional numai atunci merită respectul altora
când arde pentru drept, care e un bun comun al tuturor ca şi adevărul" (FMIL XVI,
op. cit., p. 295).
Dieta Transilvaniei în 25 noiembrie 1841 a legiferat limba maghiară ca fiind
limbă de stat, iar în anul 1842 a votat legile de maghiarizare care au decretat uzul
exclusiv al limbii maghiare nu numai în administraţie, dar şi în şcoli şi biserici.
Aceste acţiuni antiromâneşti au declanşat un larg protest în rândul intelectualităţii
române din Transilvania. Pericolul de suprimarea a spiritului românesc în
Transilvania a lansat o pledoarie viguroasă în favoarea limbii române.
Situându-se pe aceeaşi poziţie de înţelegere a spiritului naţional cu ceilalţi
revoluţionari paşoptişti, Bărnuţiu accentuează importanţa unităţii lingvistice:
„criteriul esenţial al naţiunii este limba" (Bărnuţiu 1871, p. 35). Spiritul naţional
este în relaţie cu limba unui popor: „limba este ereditatea cea mai natural spiritual, care trece de la părinţi la copii, sângele vieţii spirituale care pătrunde corpul
naţiunii şi se reîntregeşte din generaţie în generaţie" (Bărnuţiu 1870, op. cit., p. 372).
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

330

VALER PĂRĂU

Atitudinea lui Bărnuţiu pentru păstrarea şi cultivarea limbii române consta
într-un respect adus propriului popor ,,fieşte care pe a sa cale firească"; el susţinea
că: „mintea cea sănătoasă şi istoria arată că dacă şi-au croit limba oarecare popor
trebuie lăsat ca să păşească în cultură pe calea pe care şi-au făcut-o" (FMIL XVI
1853, op. cit., p. 295).
Acest impuls de promovare a limbii române a fost conturat în Memoriul
canonicilor din Blaj, a cărui parte documentară a fost redactată de Bărnuţiu. Acest
document conţine apologia limbii şi naţiunii române cu o privire critică asupra
politicii autorităţilor maghiare. Memoriul reprezenta poziţia Bisericii faţă de
politica de maghiarizare în Transilvania (cu trimitere exactă la cei 1O ani în care
românii trebuiau să înveţe limba maghiară) (Georgescu 1921, p. 203).
Memoriul provoacă unele tulburări în seminarul din Blaj, îl obligă pe
Bărnuţiu să părăsească Blajul şi să se îndrepte spre Sibiu pentru a studia dreptul.
La Sibiu, promovează acelaşi patriotism, îndemnând tinerii români să părăsească
şcolile ungureşti şi să vină „numai în Sibiu", desigur pentru a studia în limba
strămoşească (Muscă 1973, p. 1-2).
Bărnuţiu este autorul proclamaţiilor din 25 şi 26 martie 1848, care cuprind
un program politic naţional bazat pe libertatea individuală şi naţională a
românilor transilvăneni („Acum e ziua învierii. Să mergem, să răsturnăm piatra de
pe mormânt; să dezlegăm lanţurile milenare a naţiunii române, pentru ca să se
ridice şi să vieţuiască viaţa veşnică"). Iar la finalul proclamaţiei sale Bărnuţiu a
invocat: „Afurisit pe veci să fie românul care va îndrăzni să facă uniunea câtă
vreme naţiunea română nu va fi recunoscută ca naţiune politică" (Discursul de la
Blaj 1990, p. 34).
La iniţiativa lui Bărnuţiu prin acest program va căpăta amploare crezul
politic al românilor. La prima adunare de la Blaj (neautorizată)· din Duminica
Tomii (18-30 aprilie 1848) la glasul lui Bărnuţiu poporul se retrage paşnic (Duică
1924, p. 27).
În conferinţa „prealabilă" din 2-14 mai 1848 în catedrala greco-catolică din
Blaj, la strigătul mulţimii: „Bărnuţiu să vorbească", el ţine celebrul discurs care l-a
făcut nemuritor în istoria tuturor românilor (Ilarian 1852, p. 307-363).
La Marea Adunare de pe Câmpia Libertăţii ideile din discursul lui Bărnuţiu
devin cele 16 puncte din Rezoluţia de la Blaj. Bărnuţiu este ales vice preşedinte al
Comitetului permanent, sediul acestui comitet s-a aflat la Sibiu.
Patriotismul lui Simion Bărnuţiu este mărturisit şi de spiritul literat al
limbii române pe care o vorbea. Cuvântarea ţinută de Bărnuţiu pe Câmpia
Libertăţii a fost „puternic documentată, dar în limba cultă a vremii, împetriţată cu
latinisme, pe care n-o prea înţelegeau ţăranii" (Giurescu et al, p. 533).
Ca şi ceilalţi luptători paşoptişti, Bărnuţiu consideră că nu există libertate
politică şi dreptate socială fără libertate naţională. Remarc că patriotismul
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este o împletitură între ideea de libertate naţională şi problemele sociale
a poporului român. De pildă, în discursul de la Blaj când pune în discuţie
problema apărării fiinţei naţionale, Bărnuţiu leagă problema naţională de
împrejurările concret socio-istorice din viaţa românilor transilvăneni, punând
accent pe iobăgie. În discursul său are mereu în vedere şi necesitatea rezolvării
anumitor situaţii sociale.
Bărnuţiu nu a agreat ideile revoluţionarilor maghiari, ce promiteau românilor şi celorlalte naţionalităţi transilvănene un regim de libertate politică şi desfiinţarea şerbiei, dar fară recunoaşterea libertăţilor naţionale (Bărnuţiu 1967, p. XV).
Bărnuţiu îşi exprimă dezacordul, convins fiind că în schimbul dizolvării lor
în naţiunea unică ungară: „libertatea cea adevărată a oricărei naţiuni nu poate fi
decât naţională"; nu există libertate atunci când nu poţi păstra şi afirma liber
naţionalitatea: „libertatea fără naţionalitate nu se poate înţelege la nici un popor de
pe pământ" (Discursul de la Blaj 1990, p. 45).
Spiritul patriotic al marelui revoluţionar nu s-a oprit numai la problematica
luptei împotriva asupririi străine, ca de altfel şi la ceilalţi revoluţionari se punea în
discuţie ideea unităţii naţionale, ca o condiţie firească la rezolvarea tuturor
problemelor naţionale: „Românii să lege uniune şi amiciţie cu ungurii ... când
acestea vor recunoaşte libertatea naţiunii noastre.... Numai după ce naţiunea
română va fi constituită şi organizată pe temeiul libertăţii egale, atunci numai să
facă federaţiunea cu ungurii pentru apărarea comună, cum face o naţiune liberă cu
altă naţiune liberă. Fără condiţiunea libertăţii egale, românii să nu păşească cu
ungurii nici un fel de uniune, ci să se unească cu naţiunile care recunosc libertatea
naţiunilor şi o respectă de fapt. Orice chemare la uniune fără condiţiunea libertăţii
naţionale, e o chemare la şerbie, la care orice naţiune liberă va răspunde cu dispreţ,
va protesta solemn contra ei". Bărnuţiu respinge pe deplin poziţia părţii maghiare
de încorporare a Transilvaniei în Ungaria (Pantazi 1967, op. cit., p. 29).
Bărnuţiu a fost mereu un gânditor progresist, nu s-a dat pradă unei propagande sterile, a fost un patriot practic, consecvent patriotismului cultivat în opera
sa. Românii - zice Bărnuţiu - se ridică pentru „libertatea tuturor naţiunilor".
Cu siguranţă cuvintele scrise pe monumentul de la Bocşa „libertate,
frăţietate, naţionalitate" reprezintă idealurile marelui patriot ce i-au străbătut
întreaga sa activitate. Privind de acum „tot înainte" nu pot să nu declar că aceşti
200 de ani jubilaţi astăzi sunt un moment de mândrie, atât ca român cât şi ca om
al Bisericii.
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MIRCEA POPA

A WORK OF BĂRNUTIU ON THE METROPOLITAN CHURCH OF BLAJ
Abstract: Divided into severa/ discourses or scenes, „the play" (as it
was cal/ed by D. Comşa) is, in fact, a long dissertation on the subject of the
freedom of Church and the role of the national Church in relation to the
nation, role that has to fulfill, by taking under its wing both the Uniates and
the others. That is the reason why it resembled surprisingly with the theatre
type (an academy as it was said), practiced before at Blaj, by the play A
scolasticilor de la Blaj facere, which, most likely, Bărnuţiu has been familiar
with in the archive that he was managingfor a certain period of time.
Even more surprising is that this play of Bărnuţiu was a/mast
unnoticed until now and that nobody has approached it more seriously. It was
signed as „ Un român," (A Romanian) it mislead even a great and honest
spirit as D. Comşa, who, when it introduces the play, extremely short and
superficial in Tribuna newspaper from Braşov, where he used to have a
column about the manuscripts of Blaj, he did not know that the author of the
play could be Simion Bărnuţiu, and in this way he only expanded the
incertitude and ambiguity on the manuscript. After 150 years from when it
was written, he would fully deserve to be edited again and to be offered to the
readers, admirers and lovers of the writing and ideas of Simion Bărnuţiu.
Rezumat: 1mpărţită în mai multe conversaţiuni sau acte, „piesa" (aşa
a fost numită de D. Comşa) este, de fapt, o lungă disertaţie pe tema libertăţii
bisericii şi a rolului bisericii naţionale faţă de naţiune, rol pe care ea trebuie
să-l îndeplinească, reunind sub faldurile sale, în lupta pentru afirmare, atât
pe uniţi, cât şi pe neuniţi. Ea semăna, de aceea, în mod surprinzător cu tipul
de teatru (o academie, s-a spus), practicat şi anterior la Blaj, prin piesa A
scolasticilor de la Blaj facere, pe care, mai mult ca sigur, Bărnuţiu o va fi
cunoscut din arhiva peste care el a păstorit la un moment dat.
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Mai surprinzător ni se pare faptul că această piesă a lui Bărnuţiu a
trecut aproape total neobservată până acum şi aproape nimeni nu s-a aplecat
asupra ei. Fiind semnată „ Un român," ea a dus în eroare chiar şi un spirit
cunoscător şi prob ca D. Comşa, care, atunci când prezintă piesa, extrem de
fugar şi superficial în ziarul Tribuna de la Braşov, unde ţinea o rubrică
despre manuscrisele Blajului, nu ştia că autorul piesei ar fi Simion Bărnuţiu,
prelungind astfel starea de incertitudine şi ambiguitate care plutea asupra
manuscrisului. La 150 de ani de la redactarea lui, acesta ar merita din plin să
fie redat, prin reeditare, cititorilor de astăzi, admiratori şi iubitori ai scrisului
şi ideilor lui Simion Bărnuţiu.
Keywords: Simion Bărnuţiu, Metropolitan Church of Blaj, Religious
problems of Romanians, Uniate Church, bishops.
Cuvinte-cheie: Simion Bărnuţiu, mitropolia blăjeană, problemele
religioase ale românilor, biserica unită, episcopi.

La 2 august 2008 s-au împlinit două sute de ani de la naşterea lui Simion
Bărnuţiu, strategul revoluţiei transilvănene de la 1848, autorul celebrului discurs
de pe Câmpia Libertăţii de la 3 I 15 mai 1848, cel care a marcat în chip profund şi
definitiv desfăşurarea evenimentelor viitoare. Se cuvine să ne aplecăm mai atent
asupra moştenirii istorice a marelui bărbat, în aşa fel ca să-i punem în adevărata
lumină măreţia faptelor, dar mai ales importanţa şi dimensiunea operei, rămasă
până la ora de faţă în bună parte nepublicată şi, deci, necunoscută specialiştilor şi
publicului larg cititor.
Între aceste scrieri de o importanţă covârşitoare pentru destinul neamului,
se află una asupra căreia aş dori să insist în mod special. Este vorba de lucrarea
intitulată Prologus galeatus. Mitropolia de la Alba Iulia. O vorbă la tempul său
despre libertatea şi unitatea besercei românesci. inchinată clerului şi poporului
acestei beserici, Viena, 2 octombrie 1854, rămasă şi ea în manuscris 1
Pentru a judeca la adevărata valoare bogăţia şi profunzimea ideilor
bărnuţiene cuprinse în această scriere, este absolut necesar să facem câteva
raportări la momentul şi împrejurările în care Simion Bărnuţiu s-a simţit dator să
iasă în arenă cu o astfel de scriere.
Suntem în vara anului 1854, când Bărnuţiu, înscris din noiembrie 1852, era
student la Facultatea de Drept din Pavia, avea să-şi treacă doctoratul cu teza
Argomenti di giuresprudenza e di scienze politiche. Chiar de a doua zi, fără să
mai întârzie nici o clipă, porneşte spre ţară, având de gând să se oprească pentru
puţin timp şi la Viena, acolo de unde erau conduse destinele naţiei sale şi unde se
înmatriculase în mai 1851, tot ca student la drept. Aici îl întâlneşte pe August
Manuscris rom. nr. 167, aflat în păstrarea Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca
(fost 174). Este scris cu litere latine şi semnat „Un român."
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Treboniu Laurian, care îi oferă un post de translator-traducător pentru legile
imperiale, post deţinut până atunci de Aron Florian. Credem că Bărnuţiu a
acceptat postul, deoarece proaspătul doctor în legi a rămas la Viena toată vara şi
toamna anului 1854, mai precis până în preajma Crăciunului, când a plecat spre
Iaşi, de unde, între timp, i se oferise un post de profesor de filozofie a universităţii
de acolo, cu o remuneraţie de 200 de galbeni anual. Eliberat de obligaţiile
studenţeşti şi de examenele riguroase din timpul anilor de studii, Simion Bărnuţiu
se aruncă din nou, cu o poftă mereu netemperată, în viaţa publicistică şi ştiinţifică,
aşa după cum o cereau imperativele vieţii naţionale, folosind şederea de la Viena
pentru a realiza lucrarea de faţă. După ce mai redactase în acelaşi an două
materiale de actualitate, unul destinat legiunii române conduse de Gh. Magheru,
şi altul privind însemnătatea Dunării în context european, acesta din urmă
publicat în Foaia pentru minte de la Braşov, acum se dedică cu toate puterile şi
cunoştinţele sale analizării unui alt eveniment de actualitate, şi anume, ridicarea la
rang de mitropolie a episcopiei de la Blaj, admisă de împărat cu puţin timp
înainte, în 1853. Pentru fostul notar episcopal de la Blaj şi pentru profesorul de
filozofie care a fost, subiectul nu numai că îl interesa în cel mai înalt grad, dar îi
oferea şi posibilitatea de a-şi spune părerea într-o chestiune de mare importanţă
pentru destinul naţional al poporului său, căci evenimentul în sine reprezenta
pentru Bărnuţiu un act istoric cu multiple semnificaţii. După o scurtă perioadă de
acalmie, când s-a dedicat împlinirii studiilor juridice, strategul revoluţiei de la
1848 simţea nevoia să revină în actualitate pentru a dezbate public o problemă
esenţială pentru românii transilvăneni: problema confesională. La 1842 se simţise
dator să intervină pentru salvarea limbii naţionale de primejdia care o păştea,
redactând Protestul Consistoriului din Blaj contra limbii maghiare şi
intervenind în presă cu articolul O tocmeală de ruşine şi o lege nedreaptă .. La
1848 luase apărarea naţiunii române şi-i fixase devenirea printr-un splendid
discurs, care a electrizat adunarea românească de la Blaj, iar acum simţea nevoia
să fixeze politica comună a celor două biserici naţionale faţă de Curtea vieneză.
Sunt, în discuţie, de fapt, cele trei mari probleme care l-au preocupat şi i-au
jalonat existenţa: limba - naţionalitatea - religia, o triadă care a constituit însăşi
temelia gândirii sale teoretice şi practice. Dacă privitor la primele două îşi spusese
părerea până atunci, acum era momentul să atragă românilor atenţia asupra
importanţei bisericii, a afirmării unei politici coerente şi demne în acest sector,
care să ducă la o nouă afirmare şi consolidare a naţiunii româneşti. Acţiunea lui
este aceea a omului providenţial care ştie să-şi facă apariţia în momente de
cumpănă, sunând din trâmbiţele idealismului adunarea şi chemând la strângerea
rândurilor.
Lucrarea la care ne referim încheie, într-un chip simbolic, mărturiile
privind fidelitatea sa faţă de cazuistica naţională, activismul său revoluţionar
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care, după această dată, intră în umbră, prin cantonarea sa în domeniul
strict didactic. Este cea din urmă lucrare destinată publicităţii, din care respiră
aerul european al viziunii sale politico-ideologice, cutreierată de curenţii gândirii
liberale, puse în valoare de ideile lui Krug, Savigny sau Gotfried Muller, potrivit
căruia dreptul trebuie să primeze întotdeauna asupra forţei. Rezolvarea, nu
formală şi nu de mântuială, a chestiunii independenţei şi autonomiei bisericii
românilor, era pentru el o chestiune de urgenţă, o chestiune vitală, care trebuia
înţeleasă în adevăraţii ei parametri istorici şi în raport cu starea de acum şi cu
dorinţa de viitor a poporului român din Transilvania. ,,Învierea" mitropoliei
româneşti, cum o numeşte, era pentru el o chestiune vitală, dar, în acelaşi timp, şi
de o mare responsabilitate, care trebuia să ridice cele două confesiuni româneşti
din starea de dependenţă faţă de tutela străină şi de a le plasa la locul ce li se
cuvenea de drept, loc reclamat de timpurile moderne, de secolul naţionalităţilor.
Pârghia bisericească a luptei pentru afirmarea conştiinţei naţionale se cerea
activată şi rezolvată potrivit cu starea timpului, el fiind conştient că prin
intermediul ei se pot rezolva multe neajunsuri şi pentru că biserica a fost instituţia
cel mai bine conservată în timp şi cea mai aproape de nevoile poporului de jos. De
aceea, el va face ample incursiuni în trecutul libertăţilor bisericeşti, pe care le pune
pe tapet, deoarece ele veneau să sublinieze un principiu de continuitate şi de
rezistenţă spirituală ce servea prezentul, întărindu-i convingerile şi îndemnându-l
la acţiune.
Pentru a prezenta mai alert şi mai dinamic toate problemele bisericii
româneşti, el recurge aici la forma dialogică, apelând la numele a trei personaje
simbolice: Petru, Pavel şi Toma (cel din urmă caracterizat prin neîncredere şi
îndoială, fiind cel care pune problemele cele mai arzătoare şi mai delicate), toţi trei
reprezentând, în cel mai înalt grad, comunitatea românească, şi fiind „ Trei fii ai
besericii româneşti din părţile Mitropoliei," precizează el. Lucrarea beneficiază şi
de o scurtă prefaţă, intitulată Cătră lectoriu, în care autorul afirmă următoarele:
„Scopul mieu scriind aceste conversăciuni a fost ca românii să nu rătăcească la
secături de la problema cea mai adevărată întru a căreia deslegare asudă toate
năciunile cele înţelepte; şi să nu tot facă alianţe bisericeşti şi cu unii şi cu alţii,
pentru că prin aceasta-şi ruinează unitatea şi puterea naciunale, fără de care nu se
poate face nimic demn în acest secul descept, industrios, pozitiv, serios." Şi mai
departe, „ Vorbesc de disciplina bisericei noastre, nu de dogmate; de libertatea şi
unitatea ei, nu de fotianism grecesc, neci de iezuitism lătinesc, de capitule, nu de
canonici în persoană." De asemenea, el ţine să avertizeze că va vorbi aici în numele
ambelor confesiuni româneşti, dar doreşte să nu supere pe niciuna, căci el scrie
„în semn de amoare şi de reverinţă cătră clerul şi poporul românesc de îmbe
confesiunile. Deci neuniţii să nu se supere căci vin aici cu o parte a mitropoliei
româneşti, pentru ca ce a fost împreunată de Dumnezeu în neşte tempuri fericite,
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omul cum va putea să despartă? Uniţii încă să nu se smentească, căci vorbesc şi
pentru neuniţi; pentru că ia cred că neuniţii au aceeaşi cădinţă la mitropolie şi
asemine drept ca şi uniţii pre pământ şi în ceriu." Şi, în final, „lncăodată cui nu-i
vor place părerile mele, stee în ale sale, numai atât cer ca, voind a judeca fără de
prejudeţ despre libertatea şi unitatea besericii româneşti: să iasă din separatism
dacă poate şi să se redice pe culmea dreptului şi a înţelepciunii de unde se vede
dreptatea fieştecăruia şi folosul tuturor. Fii sănătos şi voios, amate lectoriu!"
Dezbaterea problemelor religioase ale românilor începe din momentul în
care Petru şi Pavel salută şi se bucură de reînvierea mitropoliei, în vreme ce Toma
e mai sceptic. El e de părere că, până nu va vedea restaurate prin sinod „toate
drepturile vechi şi datinele cele bune, iar cele rele şi deşerte abrogate," până atunci el
nu se va putea bucura deplin, deoarece nu e vorba de întemeierea unei mitropolii
noi, ci, mai degrabă de o continuitate în revendicarea drepturilor pe care vechea
mitropolie le avea. Ar putea să existe doar o reînviere cu numele, de formă, şi nu
una de drept, ceea ce n-ar fi de dorit.
Ceea ce pretinde el înainte de toate mitropoliei renăscute este înaintarea
creştinească, susţinerea progresului în toate deoarece „dacă cumva mitropolia ar
merge îndărăt cu creşcerea clerului şi a poporului, ca pe timpurile când era asuprită
de slavonism, unguri, protestanţi şi iesuiţi, dacă nu o va cufunda încă şi mai tare în
obscurantism sau dacă va sta pe loc, atunci chiar şi de ar învia astăzi, n-are nici o
garanţie că nu va muri iar mâine o poimâine. Bară pentru ce am vorbit de
restaurarea drepturilor şi a datinelor celor bune, de abrogarea celor rele şi de
înaintarea creştinească după Spiritul Evanghelistului pentru că sa-ţi mai spun încă
o dată ia numai pe semnale aceste pot cunoaşte că mitropolia a înviat în adevăr şi
cum nu va mai muri, precepi acum?"
Pentru cei care participă la această dezbatere „conversionalnică" invocă una
dintre problemele de bază care condiţionează această înaintare creştinească, şi
anume, raportul dintre biserică şi stat. În această chestiune, opinia lui Bărnuţiu
este una fermă: „biserica nu e supusă statului nici în cele disciplinare, dreptul
securităţii are acest înţeles că ea are drept a pofti de la stat ca să nu o împiedece
până se ocupă cu trebile sale şi nu iese afară din sfera dreptului său." Paul aduce în
discuţie ideea greşită potrivit căreia biserica n-ar avea nicio putere lumească şi că
ea ar depinde „numai de la graţia celor ce au putere a o suferi şi a o risipi, a o omorî
şi a o învia," dimpotrivă, Toma vine să demonstreze faptul că există şi o libertate
spirituală, cu înţeles mai larg, care ţine de dreptul natural al individului, de
dreptul credinţei de a fi protejată prin însuşi cuvântul Domnului, deoarece în
lumea locuită de om contează nu numai puterea fizică, ci şi cea spirituală, care îl
apără pe cel sărman şi oropsit dinaintea celui înarmat. Iată argumentul lui: „ Tu,
Paule, măsori dreptul după putere şi prin putere mi se pare că înţelegi numai
puterea cea brută, a lega şi a-i bate pe alţii, a-i închide şi a-i omorî, tare te înşeli; ar
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fi vai de omul sărac când i-ai măsura dreptul după putere şi când i s-ar întinde şi
dreptul numai până unde-i ajunge puterea, cum zici tu, atunci n-ar mai fi nici o
dreptate pe lume, cel mai tare ar fi mai mare preste toţi şi nimene nu s-ar pute
apăra în contră-i. Nu e aşa, Paule, putearei nu se cade a fi dogmă; pe ea a lăsat-o
Dumnezeu ca să fie şerbitoria dreptului, chemarea ei este chiemare de şerbitorit, nu
de domn; numai dreptăţii se cade afi domn în lume. Apoi prin putere nu devi să
înţelegi singură puterea de a lega şi de a tăia; şi altă putere însă poate şerbi
dreptului spre apărare, precum că e puterea cea morală sau spirituală, fiindcă
aducerea puterii precum zici e dată şi ertată numai pentru apărarea dreptului şi
dacă-l poate apăra şi în putere spirituale, urmează că ai şi drepturi, măcar că n-ai
putere de a spânzura pre nimene. Vezi, aşa se cuvine a zice şi despre saţietatea
besericească, fiindcă beserica-şi poate apăra drepturile cu singură putere spirituală
care o are de la întemeietorul său, Iesu Cristu, ajunge ca să facă o reprezentăciune
energioasă sau în timpuri de mare nevoie o protestăciune cum că îi sunt vătămate
drepturile." Bisericii trebuie să i se respecte de către puterea laică drepturile ei
moştenite, căci „statul n-are drept a opri pe membrii besericii ca să nu corespundă
cu mai marii besericii, n-are drept a întemeia sau a desface seminariile besericeşti
după arbitrariul şi părerea sa, n-are drept, cum zici, a pune şi a desface episcopi,
parohi [şi) a-i considera [pe aceştia] ca pe nişte dregători de stat; n-are drept a
împiedica beserica de la câştigarea averilor, a le pune supt administrăciunea
statului sau a depune pe aceeaşi de plăcere."
Mai marii bisericii au dreptul de a fi aleşi după propriile reguli, în sinoade
legal constituite, la care participă oamenii bisericii, deşi, arată el, acest lucru s-a
făcut la început în Transilvania, prin participarea tuturor creştinilor. A fost acesta
un uz la români, cu „cât au fost românii mai îndepărtaţi atât de despotismul
împăraţilor creştini, cât şi de barbaria sultanilor turceşti." În acest scop, aduce şi
argumente istorice, cum ar fi acesta: „Din seclul al XIV-iea avem diploma lui
Antoniu, patriarhul din Constantinopol, în care zice că după moartea egumenului
Pahomie al mănăstirei fundate în Maramureş de Baliţa şi Drag Meşter, toţi fraţi
spirituali, şi Raliţa şi Drag Meşter cu toţi oamenii mici şi mari din numitele
pertinenţe ale mănăstirei, adică din Salanţiu, Metişa, Ugocea, Bersava, Cicionu,
Balbanul, Almagiul să se adune şi aşa adunaţi să-şi aleagă un egumen cu
autoritatea şi cu bine-zicerea noastră şi cel ce va fi aşa ales, să aibă toată potestatea
preste toate veniturile monasteriului prezis în acest mod ca şi predecesorii săi."
Comentariul lui Bărnuţiu este acesta: „ Vedem că românii alegeau păstori în seclul
XIV cu mic cu mare, adică tot poporul. Cartea aceasta fu întărită după aceea de
regele Vladislav în a. 1494. Se vede însă că ungurii mai târziu i-a scos pe poporul
român de la alegerea episcopului," rămânând ca acesta să fie ales doar prin
consensul preoţilor.
Acelaşi mod de alegere a episcopilor s-a păstrat şi în cadrul bisericii unite
din Ardeal. În acest sens, el adaugă: „Forma alegerii episcopilor la uniţi e tot
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care este şi la neuniţi, fiindcă românii toţi se ţin de beserica Răsăritului şi
ceşti dincoace de Carpaţi de mitropolia de Alba Iulia, la care şi neuniţii tot acelaşi
drept au ca şi uniţii, dacă nu mai mare; precum şi în uz, încă asemine modificat, îl
vedem prin legea Aprobatelor. Adică după ce moare episcopul au lipseşte într-un alt
chip, se cere voie de alegere de la Principe, care, vicariul generariu, au alt care
administră în locul episcopului o face cunoscută clerului, defige ziua alegerii la
sinoadele protopopeşti, se adună acum toţi preoţii - mai demult se va [fi] adunat
fără îndoială şi poporul, precum s-ar cădea să fie şi acum, pentru că altmintrelea
episcopul alese numai al clerului şi nu al poporului" etc.
După cum se vede, Bărnuţiu stăpâneşte foarte bine jurisprudenţa
bisericească şi are păreri ferme cu privire la alegerea episcopilor, susţinând
sinodalitatea, dar şi participarea laicilor la procesul alegerii.
Sinodalitatea este o idee mai veche pentru care a militat Bărnuţiu într-un
articol aparţinând epocii blăjene de început, intitulat Săborul cel mare al
episcopiei din Blaj. Acolo, Bărnuţiu e de părere că doar soboarele, prin care se
acordă o consultanţă largă a credincioşilor, pot hotărî asupra destinului bisericii.
Legat de acest aspect, el ia în discuţie alegerea episcopului, situaţie în care vechile
canoane bisericeşti să fie riguros respectate. Tema e abordată istoric şi
comparatist, prin incursiuni avizate în alegerile de episcopi de la sârbi, la neuniţi şi
uniţii din Transilvania, respingând din principiu orice amestec al autorităţilor în
această chestiune. „Stările" care au participat la alegerea arhiepiscopului sunt cele
care reprezintă cel mai bine poporul, şi anume: popimea, nobilimea, ostăşimea şi
cetăţenii. El consideră ca normale zilele când arhiepiscopul neunit din Ardeal era
investit (confirmat) la Bucureşti, dar se arată total împotriva situaţiei ca ierarhul
bisericii româneşti neunite din Ardeal să depindă de mitropolia de la Carloviţ. El e
de părere că lupta pentru independenţa bisericii româneşti trebuie făcută de către
amândouă religiile, deoarece toate popoarele au o „biserică naţională" şi trebuie să
avem şi noi una, subliniind că „noi ţinem legea românească, noi suntem români,
legea noastră nu e rusească, noi nu suntem ruşi, nice greci, nice sârbi," din care
cauză găseşte ca nefericite numirile pleonastice de „greco-catolici" şi „grecoortodocşi." Fiecare biserică are, după opinia sa, drept la limba naţională, căci
însuşi Mântuitorul şi-a trimis apostolii în lume „ca să se poată înţelege cu toate
ginţile în limbile lor." Episcopii noştri trebuiau să rămână independenţi din punct
de vedere religios, chiar în momentele dificile, când s-au închinat prea uşor
străinilor, dar e de părere că „amoarea frăţească poate să unească", iar nu să
despartă, deoarece „unirile şi desbinările aceste le-au făcut străinii tot spre peirea
românilor." În continuare, el subliniază că prin schimbarea „confesiunii numai
vom pierde timpul certându-ne şi nu vom dobândi nimica". De aceea, solicită
tuturor să fie foarte atenţi la înşelătorii care s-au infiltrat printre noi şi să nu se
lase prostiţi de ademenirile altora, aducând în discuţie principul prin noi înşine:
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„Mântuirea noastră, mai zic odată, nu poate veni fără numai din şcoalele şi din
bisericile ridicate de noi şi prin puterea noastră." Nici un om cu suflet sincer, arată
el, „n-ar cuteza a da conseliu ca o năciune a-şi schimba legea strămoşească cu alta,
care nu părtineşte nici Libertatea besericească, nici creşterea clerului şi a poporului."
Ca atare, sfatul său este ca „tot omul să rămână în beserica părinţilor." O reformă
în biserica

românească

libertăţilor

tuturor

se impune

însă şi

aceasta trebuie

făcută

pentru

mărirea

credincioşilor, căci

,,fiecare om şi verce saţietate cu cât e mai
liber, cu atâte şi mai fericit; şi beserica încă e mai fericită în sărăcie liberă, dacă a
ajuns să aleagă între două, decât fiind subjugată cu avuţii străine."

Acceptarea unirii religioase cu străinii înseamnă, implicit, ştirbirea
drepturilor naţionale, deoarece episcopii şi clericii străini vor introduce datini
străine, vor aduce cu ei cântări şi rugăciuni care nu ne sunt familiare, ceremonii
diferite şi, pe deasupra, se vor deda unor jocuri de culise urmărind îndepărtarea
bărbaţilor noştri importanţi din funcţii, recurgând la tot felul de şicane. Arătând
că aceşti străini „vor negri pe bărbaţii noştri că sunt nedemni de încrederea
guberniului [şi] unde vor vede doi-trei români împreună, vor zice că fac complot,
nu cumva să se unească," iar „dacă uniţii şi neuniţii trăiesc în armonie frăţească îi
vor calomnia, vor opri căsătoriile între uniţi şi neuniţi."

mai bine realităţile clipei de faţă, Bărnuţiu îşi îndeamnă
concetăţenii să facă apel la istorie, cea care „ne învaţă din cele trecute, a preţui cele
de faţă şi a prevede cele viitoare," spre a cântări binele şi răul prin prisma
intereselor naţionale. Aşezat pe acest postament edificator, Bărnuţiu judecă şi el
totul din punct de vedere naţional şi din această perspectivă chiar unirea cu Roma
o socoteşte un act de slăbiciune, o capitulare a românilor în faţa ungurilor, care au
fost principalii artizani ai pierderii independenţei bisericii naţionale, căci,
rupându-se de tradiţia legăturilor cu românii de peste Carpaţi, numai numele de
episcop le-a mai rămas, iar puterea şi-a pierdut-o de tot, aceasta slăbind prin
trecerea episcopiei sub autoritatea unor mitropolii ungureşti, în plus fiind
îngrădită de facto de către teologul iezuit, însărcinat a ţine totul sub control.
Împotriva teologului iezuit, Bărnuţiu are cuvintele de condamnare cele mai grele,
aşa cum rezultă din peroraţia lui Toma: „ Unirea, zău fraţilor, pentru că după
Pentru a

înţelege

instrupciunea arhiereului de la Strigoniu şi de la Roma şi după diplomele cele ce le
fabricau iezuiţii şi Strigoniul, arhiereul românilor numai numele de episcop I-avea,
iar deregătoria episcopului o purta teologul, întru atâta cât arhiereul se putea zice
vicariu teologului; acesta era cât mai mare şi arhiereului şi clerului, că
arhiepiscopul nici a face vizităciune, nici a hirotoni, nici a pedepsi pe cei răi, nici
vreo judecată a face, nici şerbitoriu a-şi băga sau a-i lăsa şi muta şi era ertaţi fără
voia teologului, încă nici cărţi scrie şi a le trimite mai nainte de a le arăta teologului
şi nici un sinod sau sfat a face întru care să nu fie îndreptătoriu teologul."
Episcopului român unit de la Blaj i s-a luat mai întâi numirea de arhiepiscop, apoi
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puterea de episcop, iar mai apoi mitropolia a fost total „îngropată" prin bula Papei
din 1721. Pentru a fi cât mai convingător în argumentaţia sa, Bărnuţiu citează pe
contele Bethlen Miklos care, în istoria sa, descrie modul plastic în care Apor l-a
îmbrobodit pe episcopul român cu ocazia înscăunării şi preluând din istoria lui
Şincai episodul cu privire la manipularea săvârşită de iezuiţi, „ca să domnească
peste cler şi peste români."
Aceste pasaje din disputa conversaţionalnică dintre cei trei sunt aproape
identice cu unele părţi din discursul lui Bărnuţiu de la Blaj din 3 I 15 mai,
mergând chiar până la identitatea de formulare. Prin scoaterea în prim plan a
acestor neajunsuri, Bărnuţiu nu voia decât să atragă atenţia şi mai mult asupra
dezbinărilor şi lipsei de unitate naţională care s-a manifestat în sânul societăţii
româneşti în anii care au urmat unirii cu Roma şi care a dus la confruntări şi
disensiuni între români şi români, lupte religioase care au durat aproape 80 de
ani. Pledoaria sa merge în direcţia păstrării „medicinei libertăţii" în orice
împrejurare, şi subliniază nevoia de bărbaţi provindeţiali, care să ştie să reziste în
faţa relelor timpului: „Nu vă înşelaţi dară, o păstori mari, o căpitani, căci
prezentele ... e făţariu, ma 3 viitorul va mustra fără frică şi va zice: aceşti bărbaţi
erau datori în zilele lor a se lupta pentru beserică şi pentru libertatea ei. N-au făcut
o, au părăsit-o, alegerile i-au căzut, sinoadele i-au încetat, libertatea s-a stins! Ce
mărire, ce viaţă poate să aibă mitropolia şi besericile ei fără de libertate? Sau ce
libertate este aceea cându-i nici atâta nu-i ertat ca să-şi aleagă însuşi mire şi
păstoriu pe bărbatul doritoriu?" El semnalează totodată pericolul ca acest act,
aparent important pentru naţiune, cum ar fi alegerea episcopului, dar de o mână
de indivizi, să genereze o serie de consecinţe păgubitoare, dacă ele nu vor fi
stăvilite din vreme. Între acestea, Bărnuţiu enumeră unele, cum ar fi: favorizarea
apariţiei unei aristocraţii domnitoare peste cler, rezultată din canonicii sus-puşi,
care ar întrerupe legătura frăţească cu clerul de jos şi cu poporul; că acest lucru ar
putea genera „spiritul măririi, al comodităţii, al servilismului," al tolerării („a-şi
închide ochii"), de abuzuri şi favoritisme etc.
Ideea de bază care străbate de la un capăt la altul lucrarea este că „Biserica
numai în libertate poate învia" şi că această libertate trebuie în cele din urmă
cucerită şi pusă în practică, astfel ca învierea mitropoliei românilor să fie cu
adevărat reală, o sărbătoare pentru toţi. Finalul, în care Petru şi Pavel îşi exprimă
încrederea în învierea mitropoliei, este de bun augur şi exprimă încrederea
românilor uniţi în viitor.
Împărţită în mai multe conversaţiuni sau acte, „piesa" (aşa a fost numită de
D. Comşa) este, de fapt, o lungă disertaţie pe tema libertăţii bisericii şi a rolului
bisericii naţionale faţă de naţiune, rol pe care ea trebuie să-l îndeplinească,
reunind sub faldurile sale, în lupta pentru afirmare, atât pe uniţi, cât şi pe neuniţi.
3
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Ea semăna, de aceea, în mod surprinzător cu tipul de teatru (o academie, s-a
spus), practicat şi anterior la Blaj, prin piesa A scolasticilor de la Blaj facere, pe
care, mai mult ca sigur, Bărnuţiu o va fi cunoscut din arhiva peste care el a
păstorit la un moment dat.
Mai surprinzător ni se pare faptul că această piesă a lui Bărnuţiu a trecut
aproape total neobservată până acum şi aproape nimeni nu s-a aplecat asupra ei.
Fiind semnată „ Un român," ea a dus în eroare chiar şi un spirit cunoscător şi prob
ca D. Comşa, care, atunci când prezintă piesa, extrem de fugar şi superficial în
ziarul Tribuna de la Braşov, unde ţinea o rubrică despre manuscrisele Blajului, nu
ştia că autorul piesei ar fi Simion Bărnuţiu, prelungind astfel starea de
incertitudine şi ambiguitate care plutea asupra manuscrisului. La 150 de ani de la
redactarea lui, acesta ar merita din plin să fie redat, prin reeditare, cititorilor de
astăzi, admiratori şi iubitori ai scrisului şi ideilor lui Simion Bărnuţiu.
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SIMION BĂRNUŢIU AND THE YEAR 1848

Abstract: The current study was drawn up - at its time - by the
scholar and largely known professor and priest of Blaj, Ştefan Manciulea. We
are nat aware if this material, kept in the archive of the Cultural Centre
„Jacques Maritain"from Blaj (the centre has the seat in professor Manciulea's
Memorial House) as manuscript, to be published, but with the reserve of a
possible publishing at some time and place. Our intention was to bring to light
these thoughts.
Rezumat: Prezentul studiu a fost elaborat - la vremea sa - de eruditul
şi mult cunoscutul profesor de rang universitar şi preot al Blajului, Ştefan
Manciulea. Nu avem cunoştinţă ca acest material păstrat în arhiva Centrului
Cultural ,,Jacques Maritain" din Blaj (centru are sediul în Casa memorială a
Onoraţi Organizatori, Doamnelor şi Domnilor,
Am primit cu bucurie invitaţia Dvs. dar pentru două motive obiective nu voi putea fi prezent la
această manifestare prestigioasă. Primul motiv este datorat prezenţei mele la o altă acţiune la care
mi-am anunţat deja participarea şi al doilea motiv îl constituie faptul că în ciuda dorinţei de a fi un
bun cunoscător al istoriei Neamului şi Bisericii noastre, am serioase rezerve să prezint un punct de
vedere propriu asupra personalităţii lui Simion Bărnuţiu - integrată monumental în istorie.
Pentru a nu da răspunsului meu o notă de refuz, vă propun să acceptaţi ca fără să fiu de faţă să
aduc o contribuţie la lucrările Simpozionului, oferindu-vă un material elaborat - la vremea sa - de
eruditul şi mult cunoscutul profesor de rang universitar şi preot al Blajului, Ştefan Manciulea (Straja,
1894 - Blaj, 1985). Nu am cunoştinţă ca acest material păstrat în arhiva Centrului Cultural „Jacques
Maritain" din Blaj (centru are sediul în Casa memorială a profesorului Manciulea) sub formă de
manuscris, să fi fost publicat şi-mi rezerv prin urmare dreptul de a greşi repetând o informaţie
posibil publicată pe undeva, cândva. Cu scuzele de rigoare şi dorinţa de a scoate la lumină aceste
gânduri de sub pulberea uitării, redau mai jos acest text. Vă puteţi prevala de dreptul de a publica o
parte sau de a nu publica acest text, cu singura rugăminte de a menţiona - în cazul publicării -, sursa
de provenienţă dată mai sus (C.Cultural „J. Maritain" Arhivă, - Str. Petru Maior Nr. 4, Blaj - AB).
Am păstrat pe cât posibil ortografia şi cuvintele pe carele-a folosit autorul spre mai mare
autenticitate şi originalitate a textului. Acesta este redat mai jos. Conf. Univ. Pr. Dr. Ioan Mitrofan.
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profesorului Manciulea) sub formă de manuscris, să fi fost publicat şi-mi
rezerv prin urmare dreptul de a greşi repetând o informaţie posibil publicată
pe undeva, cândva. Dorinţa noastră este aceea de a scoate la lumină aceste
gânduri de sub pulberea uitării.
Keywords: Simion Bărnuţiu, professor priest Ştefan Manciulea,
national liberty, Simion Bărnuţiu's speech of Blaj, the year 1848.
Cuvinte-cheie: Simion Bărnuţiu, preot profesor Ştefan Manciulea,
libertate naţională, discursul de Ia Blaj al lui Simion Bărnuţiu, anul 1848.

Simion Bărnuţiu a fost învăţatul cărturar şi înflăcăratul patriot român, care
a avut rolul cel mai de seamă în pregătirea, discutarea şi desfăşurarea programului
de revindecări (n.n. - vom păstra terminologia autorului) politice şi naţionale ale
românilor din Transilvania, începând cu luna martie şi până în ziua adunării de la
3/15 Mai 1848 de la Blaj. Adânc cunoscător al trecutului nostru istoric privit şi
cercetat sub aspectul politic, cultural, social şi economic, el încă din vremea
studiilor pe care le urma în seminarul teologic blăjan, a căutat să pătrundă cât mai
temeinic întregul complex de factori care au determinat şi au impus românilor
ardeleni acele realităţi de existenţă seculară atât de grele în cadrul sistemului
feudal medieval.
Numit fiind după terminarea studiilor teologice în slujba de secretar
episcopesc, el a însoţit pe Ioan Lemeni la Sibiu unde acesta a participat la lucrările
dietei ardelene din anul 1837. Aici a cunoscut Simion Bărnuţiu amănunţit
problemele discutate de acest for legislativ şi a căutat îndeaproape să pătrundă
complexul relaţiilor din Transilvania rezultate din raportul de secole de existenţă a
românilor alături de naţiunile conlocuitoare. Acum a cunoscut el pornirile şi
tendinţele atât de primejdioase îndreptate împotriva poporului român zămislite
de oligarhia şi nobilimea ungurească, prin care se încerca introducerea limbii
maghiare în viaţa publică a ţării, în locul celei latineşti, care până atunci era limba
oficială a Principatului. Dezbaterile dietei i-au descoperit lui Simion Bărnuţiu
întregul plan pus la cale de către oficialitatea ungurească, de a exclude limba
românească din viaţa publică, închizând astfel calea dezvoltării viitoare culturale şi
naţionale a poporului român, cu finalul desfiinţării lui totale ca unitate etnică.
Aceste constatări dureroase şi ameninţătoare pentru naţionalitatea română, le-a
frământat dânsul şi la Blaj, căutând nu numai să le discute împreună cu colegii săi
de dăscălie, dar şi să găsească căile cele mai potrivite pentru salvarea limbii
româneşti de la moarte. Fiind numit profesor la catedra de filozofie de la liceu,
Simion Bărnuţiu a introdus după anul 1839 o inovaţie deadreptul revoluţionară,
anume a început a preda studenţilor acest studiu nu în limba latină ca până
atunci, ci în limba română.
Ucenicii ascultători priveau această inovaţie ca pe o adevărată minune,
sorbeau cu sete prelegerile lui Simion Bărnuţiu şi ascultau cu ochii înlăcrimaţi
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lucruri întâia oară rostite lor atât de frumos în graiul nostru armonios. Dreptul
naturii, explicaţiile amănunţite, şi incursiunile pe care le făcea profesorul în
expunerile lecţiilor sale, au deşteptat simţămintele amorţite în piepturile
tineretului şi le-au umplut de spiritul naţional. Lecţiile lui Simion Bărnuţiu au
pregătit şi însufleţit ani de-a rândul tinerimea studioasă de la Blaj, hotărând-o să
participe activ ceva mai târziu la mişcarea revoluţionară din anul 1848.
Cultul închinat limbii româneşti, apărarea ei contra încercărilor de a o
înlocui cu limba maghiară, dreptul şi datoria întregului popor de a-şi făuri
elementele de cultură numai în limba maternă, le-a manifestat Simion Bărnuţiu şi
cu prilejul redactării cunoscutului protest de la Blaj din anul 1842, când dieta
Clujană printr-un proiect de lege obliga autorităţile bisericeşti şi şcolare româneşti
din Transilvania, să introducă oficial această limbă în învăţământ şi în biserici.
Simion Bărnuţiu a părăsit Blajul trecând la Sibiu unde între anii 1846-1848
a urmat cursurile de drept la Academia Juridică săsească de acolo. Temeinicele
sale cunoştinţe istorice şi juridice i-au câştigat şi aici o mare popularitate. La Sibiu
a întreţinut legături strânse de prietenie cu o seamă de bărbaţi fruntaşi ai
poporului nostru nu numai din Transilvania ci şi din Principate. Aici a fost
cercetat de unii cărturari veniţi de peste Carpaţi între care a fost şi Gheorghe Sion.
în amintirile sale de mai târziu el a caracterizat pe Simion Bărnuţiu „ca pe cel mai
învăţat şi mai popular bărbat al Ardealului". Impresia pe care i-a făcut-o
personalitatea dascălului de la Blaj a aşternut-o pe hârtie Gheorghe Sion, scriinduşi amintirile mai târziu în aceste rânduri:
„Deodată rămăsesem extaziaţi, nu ne puteam da seama cum se putea ca un
asemenea om să se bucure de un nume atât de mare. Într-adevăr acest om avea un
aer de tot comun, vorba lui îngăimată, natura lui timidă, manierele lui ordinare,
fizionomia lui liniştită, nu exprimau mai nimic, din contră părea a fi o jumătate de
om, o fantasmă ce ar fi abandonat purgatorul ca să se mai întoarcă odată pe lume
dar după ce ne mai lipirăm de el, după ce ne lăsarăm în convorbiri mai intime,
recunoscurăm în el un bărbat în adevăr superior, la cuvintele de patrie, naţiune,
românism, el se entuziasma ca un adevărat poet, privirea lui lua un aer de om
inspirat, de profet, vorba lui un accent simpatic şi dureros, căutătura lui svârlea
scântei de curaj şi terorism. Bărnuţu se bucura de o popularitate românească bine
meritată".

Primăvara anului 1848 cu toate evenimentele revoluţionare desfăşurate
acum din plin în viaţa poporului român din Transilvania, a ridicat pe primul plan
al acţiunii de luptă pentru această cauză dreaptă, personalitatea lui Simion
Bărnuţiu. El a fost unul din factorii hotărâtori ai iniţierii şi desăvârşirii celor două
adunări naţionale de la Blaj, eveniment istoric unic în viaţa noastră. Tocmai
atunci când românii se aflau conducători şi popor în situaţia cea mai critică, când
dăinuia între toţi o mare nedumerire, când neînţelegerile între unionişti şi anti-
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erau la culme, a apărut Simion Bărnuţiu cu cele două proclamaţii ale
sale, limpezind situaţia, precizând poziţia şi determinând acţiunea tuturora în o
singură direcţie. Intelectualii români aspirau spre dobândirea libertăţilor
burgheze, spre abolirea privilegiilor feudale, spre desfiinţarea iobăgiei, spre
asigurarea unei vieţi naţionale libere, care să garanteze ridicarea economică şi
culturală a poporului român. Între intelectualii ardeleni pot fi consideraţi drept
liberal-democraţi, Gheorghe Bariţiu şi eruditul profesor de la Blaj, Timotei
Cipariu. Amândoi erau pătrunşi de ideile puternice de iubire de popor, de
străduinţa de a-l ridica cânt mai sus, atât din punct de vedere material cât şi politic
şi cultural. Alături de ei s-a ridicat apoi Simion Bărnuţiu, care şi el a fost un
reprezentant al burgheziei române ardelene în ascensiune. Voind să asigura
naţiunii române poziţii politice puternice, această grupare s-a lovit de
împotrivirea dârză din partea nobilimii şi burgheziei maghiare.
Simion Bărnuţiu se afla la Sibiu, urmărind atent ui de zi mişcările
revoluţionare din capitale Ungariei, încă dela 23 Martie 1848. În lumina
desfăşurării lor el va fi discutat împreună cu tinerii săi colegi de la Academia de
drepturi, noua situaţie care urma sp se creeze pentru poporul român din
Transilvania. Desfăşurarea acestor mişcări cu toate consecinţele Io pentru români,
l-a îndemnat să redacteze şi să adreseze neamului nostru, cele două proclamaţiuni
ale sale. Simion Bărnuţiu în întâia sa chemare redactată la 23 martie, mânecând de
la cele douăsprezece puncte lansate la Pesta, care cuprindeau programul politic al
maghiarilor din Ungaria, arăta că „Libertatea, egalitatea şi frăţietatea sunt
condiţionate numai de aceste puncte. Arată însă că românii înţeleg punctul trei
dietă anuală la Pesta şi punctul doisprezece unirea Transilvanie cu Ungaria numai
în felul următor: „Transilvania încă va ava în veci dietă provincială. Transilvania
se poate uni cu Ungaria, însă mai întâi se vor şterge şi nimici de tot cele trei
constituţii, cu toate barbarele lor privilegii, toate diplomele nobilitare se vor arde,
aceasta e egalitate. Numirea naţionalităţilor istorico-juridice va înceta cu cotul,
noi cunoaştem numai Transilvani".
Simion Bărnuţiu schiţează apoi în proclamaţia sa, viitoarea organizare
politică şi teritorială a Transilvaniei, care urma să aibă forma statală de tipul
cantoanelor Elveţiene. Apoi îşi încheia proclamaţia cu afirmarea hotărâtă „Sub
aceste condiţii, uitare de toate relele suferite, frăţietale. Duşmanilor moarte".
Manifestul al doilea intitulat „Provocaţie" alcătuieşte un act politic de o
covârşitoare importanţă pentru începutul şi desfăşurarea mişcării revoluţionare
româneşti în acest an. Simion Bărnuţiu de la începutul proclamaţiei a adresat
românilor întrebarea capitală în legătură cu problema unirii Transilvaniei cu
Ungaria: „Ce vor face românii?" Şi răspunsul pe care l-a dat a fost acesta: „Ungurii
au chemat întreaga Transilvanie la unirea cu Ungaria. Clujul s-a pronunţat
hotărât pentru realizarea Unirii, deasemeni şi ungurii ardeleni împreună cu secuii.
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S-ar putea, spunea Simion Bărnuţiu, ca saşii să nu fie de acord cu unirea. Tocmai
de aceea viitorul întreg al românilor este legat de felul cum va fi rezolvată
problema unirii, de care atârnă viaţa sau moartea poporului român. Să-şi deschidă
fiecare ochii, scria el, că acum au ocaziune de care dacă se vor folosi bine
dobândesc totul, iar de se vor folosi rău, vor pierde totul ce le-a mai rămas, adică
naţionalitatea şi cu ea toate".
Simion Bărnuţiu a declarat în numele întregului popor român în mod
categoric că el este contra uniunii: „Noi românii nu vrem să vorbim despre
uniunea aceasta cu voi ungurii, până când ni se v aşeza naţiunea română iar, la
demnitatea politică de care aţi dezbrăcat-o voi, ungurii cu secuii şi saşii. Aţi tratat
naţiunea noastră cum v-a plăcut vouă. Aţi scris în Aprobatele voastre că românii,
cea mai veche naţiune a Ardealului, sunt numai suferiţi. 1-ap scos de la toate
diregătoriile înalte. Toate cele grase le-aţi ţinul vouă. De-a ajuns vreun român
într-o diregătorie, l-aţi făcut să-şi lase legea şi să se lapede de maica c şi crescut, de
naţia sa, care l-a ţinut la şcoală cu sudoarea ei, pe seama voastră".
Adresându-se în continuare poporului român, Simion Bărnuţiu spunea:
„Astăzi răsună cuvântul cel dulce al libertăţii în toate cetăţile, şi mâine va răsuna
în toate statele. Astăzi este ziua învierii popoarelor celor moarte. Ascultaţi
românilor! Voi aţi fost până acuma morţi politiceşte, legile ţării cunosc numai
pe unguri iar alte naţii vii, politiceşte nu. Deci voi un milion trei sute de mii şi
mai bine de români nu existaţi pe lume ca naţiune. Încă odată fraţilor asta-i ziua
învierii dreptului nostru. Vrem să răsturnăm piatra de pe mormânt, să dezlegăm
faşiile de zece sute de ani ale naţiunii române, ca să iasă din groapă şi să trăiască
.„
m veci .
Proclamaţia arăla că preoţimea a avut un rol hotărâtor în viaţa poporului
nostru, fiind zilnic în contact cu lumea satelor. Simion Bărnuţiu în chemarea lui se
adresa întregului cler cerându-i să fie, atât în bine cât şi la rău, totdeauna alături
de popor. „Fiţi dară cu credinţă între olaltă. Voi numai atunci puteţi fi fericiţi,
când vor fi fericţi fiii voştri sufleteşti. Spuneţi deci ungurilor şi saşilor, noi nu mai
vorbim nici despre o unire până nu se va publica în dietă şi în ţară, că naţia
română se cunoaşte ca naţie română".
În Transilvania românii au avut o mică nobilime risipită prin satele din
Ţara Făgăraşului, Haţegului, în regiunile de miază noapte în Chioar şi Sălaj,
ameninţată şi ea cu deznaţionalizarea. Proclamaţia lui Simion Bărnuţiu se
adresează şi şi acestora spunându-le: „Deşteptaţi-vă din somnul cel greu ... Fiţi
credincioşi către sângele şi neamul vostru. Spuneţi-le ungurilor că sunteţi nepoţii
romanilor ... dar de unire cu ţara ungurească nu vreţi sp ştiţi nimic, până nu vi se
dă congres naţional, la care să puteţi aşterne şi voi dorinţele naţionale. Nu să tot
judecaţi voi de voi, adică de noi peste noi. Nu va fi pace până nu se va publica în
dieta Ardealului, că naţia noastră e recunoscută ca naţiune românească, nu cum
A
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aţi făcut până

acum de aţi tot umblat cu sfaturi şi cu tâlcuri întortocheate, articoli
asupritori. .. Asta nu mai poate rămânea aşa, naţia română nu mai poate fi roabă
ungurilor, secuilor şi saşilor. Limba noastră trebuie să aibă cinstea cuvenită şi
înaintea statului şi a legilor care le-am apărat şi le vom apăra cu sângele nostru.
Naţionalitatea noastră trebuie să se recunoască şi să se apere".
Românii locuitori în părţile de hotar ale Transilvaniei la miază zi şi miază
noapte, erau organizaţi în aşa numitele „regimente grănicereşti", încă din secolul
al XVIII-iea bucurându-se de o oarecare libertate şi drepturi, mai numeroase
decât acelea pe care le aveau sau nu le aveau fraţii lor iobagi din marele Principat
ardelean. Nici pe aceşti grăniceri nu i-au uitat chemarea lui Simion Bărnuţiu.
Finalul proclamaţiei l-a adresat maselor populare româneşti „către cetăţeni
şu săteni" cărora le cerea ca pe viitor să nu asculte de nimeni dintre oamenii
politici ai ungurilor secuilor şi saşilor.
„Vor zice, uniţi-vă mai întâi cu noi, şi apoi vom da, asta şi asta. Mai deună
zi ungurii ziceau: învăţaţi-ne limba întâi şi apoi vom da drepturi. Auziţi fraţilor la
închipuiri! Cine i-a împuternicit să lege de unirea lor, drepturile de limbă? Nu le
credeţi. Vreau să vă înşele numai. Răspundeţi-le, proclamaţi mai întâi naţia
română, lăsaţi-o în dieta Ardealului, prin reprezentanţii aleşi de români după
numărul neamului nostru. Lăsaţi pe români la judecăţile comitaturilor,
districtelor, scaunelor şi atunci vom vorbi şi noi cu voi, ca naţie".
În partea finală a proclamaţiei, Simion Bărnuţiu după ce recapitulează din
nou ideile exprimate în cuprinsul ei, a adresat poporului român acest apel
stăruitor:

,,Încă odată, fraţilor! Fără naţionalitate şi republica e pentru voi numai un
despotism afurisit. Ştergerea iobăgiei naţiei române, congresul naţional în care să
ne înţelegem, mai înainte despre dobândirea acesteia. Nici mai mult, nici mai
puţin,aceasta mai întâi, celelalte se vor adauge, fără aceasta şi raiul lor este iad.
Afurisit să fie în veci ori care român care va îndrăsni a face vreo unire, până nu va
fi proclamată naţia română, ca naţiune primită sensu politico. Poporul român nu
vrea să ştie de ea, decât dacă se va recunoaşte naţia şi se va şterge iobăgia. Atunci
vom fi odihniţi şi fraţi cu toţii. Vivat naţia română!"
Revindecările formulate de Simion Bărnuţiu în această proclamaţie sunt:
recunoaşterea românilor ca naţiune politică, adunare naţională proprie, şi
ştergerea iobăgiei. Înainte ca dieta Transilvaniei să se pronunţe asupra uniunei
românii trebuie să fie reprezentaţi în acest for legislativ, amăsurat numărului lor şi
introduşi în aceiaşi proporţie în toate funcţiunile publice ale ţării. Simion
Bărnuţiu în proclamaţiile sale a formulat acum întregul program politic al
românilor din Transilvania, acest program nu are numai un vădit caracter
naţionalist, ci şi aspectul perfect politic în raport cu împrejurările de atunci din
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Transilvania, şi a situaţiei în care se afla morarhia azburgică. Ideile cuprinse în
aceste proclamaţii sunt rodul temeinic al unei mature judecăţi politice.
Proclamaţiile lui Simion Bărnuţiu, alături de aceea a lui Aron Pumnul, au
purtat vestea mântuitoare prin toate satele Transilvaniei, aducând la cunoştinţa
poporului, că de acum înainte urmează să fie şi el liber. Adevărul acesta, ca să-l
poată înfăţişa şi declara în faţa lumii, românii sunt chemaţi la o adunare naţională
unde să-şi afirme voinţa lor neclintită. Opera de mobilizare a maselor populare
româneşti în vederea participării la această adunare au săvârşit-o clericii
seminarişti, alături de studenţii liceului din Blaj, împreună cu grupul tinerilor
cancelişti români care studiau atunci ştiinţa dreptului la tabla crăiască din Târgu
Mureş. Alături de tineret, meritul de seamă în organizarea ideologică şi politică a
adunării, a revenit îndeosebi lui Timotei Cipariu care în această perioadă de
pregătire a acţiunii a intervenit şi întrevăzut nevoia de solidarizare a întregii
intelectualităţi româneşti şi a hotărât să atragă în această solidarizare fără de
amânare, şi mulţimea ţărănimii satelor antrenată în marea luptă de dezrobire.
Alături de Timotei Cipariu, Simion Bărnuţiu urmărea cu toată încordarea
desfăşurarea evenimentelor politice din Ungaria şi Transilvania. La data de 7
aprilie el a reafirmat punctul său de vedere, arătat în proclamaţie, insistând din
nou asupra părerii „că despre unirea cu Ungaria nu se poate vorbi până nu se
aranjează chestiunea română, şi nu se decretează naţionalitatea română". El vedea
limpede că numai înălţarea la rangul de naţiune mai poate salva poporul român
din Transilvania, şi de aceea stăruia din răsputeri, a-i defini atribuţiile, fără să
admită nici un compromis.
În jurul acestor frământări ceilalţi doi bărbaţi politici Timotei Cipariu şi
Gheorghe Bariţiu şi-au expus punctul lor de vedere în problema unirii
Transilvaniei cu Ungaria, în câteva articole publicate în „Organul luminării" de la
Blaj şi „Gazeta Transilvaniei" de la Braşov. Aceasta a fost atmosfera care stăpânea
gândurile şi sufletele cărturarilor şi tineretului naţionalist român până la întâia
adunare de la Blaj, care a avut loc la 30 aprilie, Duminica Tomei, 1848. La adunare
a luat parte un număr de peste şase mii de ţărani ascultând cuvântările tinerilor
oratori, prin care le era lămurit rostul acestei întruniri: de a hotărî data când urma
să aibă loc marea adunare pentru declararea românilor ca naţiune liberă, şi pentru
ştergerea iobăgiei. În după amiaza acestei zile au sosit la Blaj venit de la Sibiu şi
Simion Bărnuţiu. Entuziasmul cu care a fost primit „îngerul păcii" de către
mulţimea poporului adunat, constituie un episod care rămâne în istorie. Omagiul
adus luptătorului naţionalist se confundă cu sentimentele aprinse ce căuta să le
exprime o naţiune dornică de libertate. Simion Bărnuţiu a venit la Blaj ca să
rostească aici formula politică a naţiunii române din Ardeal. În cuvântarea
adresată poporului de pe balustrada bisericii catedrale, el a vestit mulţimea, că a
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sosit timpul să fie ştearsă iobăgia pentru totdeauna, şi românii să-şi câştige
drepturile ce li se cuvine ca naţiune liberă.
Seara au început apoi consultările şi discuţiile intime între Simion Bărnuţiu
şi Timotei Cipariu. Simion Bărnuţiu avea delegaţie din partea românilor de la
Sibiu, să caute stabilirea unui acord cu cei de la Blaj, referitor la forma şi
programul adunării naţionale care urma să aibă loc la 3/15 mai. Împreună cu
Timotei Cipariu au stabilit acum şi linia de conduită a românilor atât faţă de
guvern cât şi faţă de revendicările celorlalte naţionalităţi, au mai hotărât apoi să fie
trimişi doi delegaţi de la Blaj la Sibiu pentru a stabili legătura cu episcopul Andrei
Şaguna şi cu ceilalţi membri ai comitetului de acolo asupra modului desfăşurării
viitoarei adunări.
Simion Bărnuţiu după încheierea consfătuirei cu Timotei Cipariu a trecut
în seminar, unde a stat de vorbă cu clericii şi studenţi din clasele superioare ale
liceului îndemânându-i pe toţi să străbată lung şi latul Transilvaniei, să
lămurească poporul chemându-l la marea adunare de la Blaj.
Timotei Cipariu în urma discuţiilor purtate cu Simion Bărnuţiu, şi-a
schimbat părerile referitoare la problema arzătoare a uniunii Transilvaniei cu
Ungaria. Noul punct de vedere şi l-a exprimat cărturarul blăjean în articolul
intitulat „Ce este de lucrat" publicat în „Organul luminării" la data de 21 aprilie.
Acest articol a contribuit în o mare măsură la limpezirea noţiunilor politice care se
cereau afirmate în acel moment şi de altă parte la pregătirea atmosferei pentru o
desăvârşită solidaritate între români.
Simion Bărnuţiu în tot acest timp urmărea cu atenţie încordată atitudinea
guvernului din Cluj, şi pe aceea a oligarhiei ungureşti manifestată faţă de
revendicările politice ale românilor. El şi-a dat seama şi de data aceasta, cum
aristocraţia şi nobilii activau pe toate căile să-şi menţină vechea lor supremaţie. De
aceea el nu acorda nici un fel de încredere constituţiei burgheze din Ungaria pe
care nemeşimea feudală voia să o introducă în principatul Transilvaniei.
Principiul stabilit de Simion Bărnuţiu a fost, ca românii să fie recunoscuţi ca
naţiune de sine stătătoare, ei trebuie să-şi aibă politica lor specific naţională, şi nu
o politică care se orientează după alte directive venite din altă parte. Problema
esenţială pentru el era, declararea naţionalităţii pentru români. Ca poporul român
să constituie o naţiune independentă Simion Bărnuţiu s-a arătat gata şi hotărât să1 ducă la luptă deschisă, împotriva tuturor acelora care voiau să forţeze unirea
Transilvaniei cu Ungaria. Politica lui Simion Bărnuţiu de acum înainte poate fi
considerată ca definitiv biruitoare pentru întreaga românime din Transilvania,
drepturile naţiunii române se vor cere şi pretinde integral fără de nici o tranzacţie.
Izbânda ideilor lui Simion Bărnuţiu şi îmbrăţişarea lor din partea tuturor
românilor, s-a datorat în o mare măsură atitudinii de refuz hotărât şi categoric, pe
care a arătat-o atât guvernul din Cluj, cât şi maghiarimea din Transillvania.
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Nimeni nici măcar nu a voit să stea de vorbă şi să discute aceste probleme vitale
pentru români, cu reprezentanţii lor. Atitudinea aceasta de totală nesocotire a
revendicărilor româneşti a semnalat-o şi Timotei Cipariu care scria în gazete lui,
următoarele rânduri, caracterizând atmosfera vădit ostilă a maghiarimei din
Transilvania pentru problema românească: „De noi n-a-ntrebat până acum
nimene, precum după părere nici nu vreau să întrebe nici astăzi. Şi asta e
sminteală".

Lucrările

marei adunări naţionale a românilor din Transilvania s-au
la Blaj în zilele de 2/14, #/15 şi 4716 mai 1848. Ziua întâia, duminica a
avut loc o slujbă solemnă în biserica catedrală, după care în faţa iconostasului au
fost inaugurate lucrările adunării. Din toate părţile se auzea ca un tunet strigătul
„să vorbească Bărnuţiu". Cel chemat să grăiască poporului şi în numele poporului
era un om mic de stat, uscăţiv, dar cu ochi pătrunzători, el mustra acum cu
privirea mulţimea agitată care exprimându-şi dorinţa de a-l asculta, îşi dădea pe
faţă simţămintele. Căci Simion Bărnuţiu nu putea să vorbească decât într-un
singur fel, în graiul care dezleagă cătuşele, afirmă voinţa neclintită pentru izbânda
libertăţii şi clădeşte temelia nezdruncinată a viitorului. Concepţia sa cunoscută de
la 24 martie încoace, devenise lozinca tuturor, iar formula propusă de el era de
acum adoptată de aproape unanimitatea conducătorilor români. Timp de aproape
patru ore el vorbi ca un inspirat, rostind o cuvântare de mult pregătită, minunată
prin construcţia ei, pătrunsă de o pasiune nobilă pentru poporul său, demnă,
viguroasă, cu tâlc profund în fiecare frază, presărată cu o mare bogăţie de figuri
poetice, sarcastică uneori, dar şi plină de duioşie, răfuindu-se cu duşmanii
seculari, certând pe cei puţin credincioşi şi schiţând contururile luminoase la care
are dreptul să aspire naţiunea sa.
desfăşurat

Discursul lui Simion Bărnuţiu cuprinde . . . trei părţi care se pot bine
distinge. În partea întâia oratorul examinează şi înfăţişează raporturile dintre
români şi unguri; în partea a doua analizează problema unirii Transilvaniei cu
Ungaria, iar în urmă caută să răspundă la întrebarea atât de imperioasă şi
arzătoare a zile: ce au de făcut românii în situaţia dată atunci. Simion Bărnuţiu şi
a început discursul cu aceste cuvinte:
„Cine să nu se închine înaintea înălţimii omeneşti, când se uită la această
măreaţă adunare care face să salte de bucurie inima fiecărui român bun şi insuflă
respect şi spaimă celor ce nu vor libertatea oamenilor şi-i urăsc pe români. Cine va
mai putea zice că românul nu doreşte o stare mai fericită, că pe el nu-l mişcă visul
cel dulce al libertăţii, nici chiar sentinţa de moarte care i se prepară în adunările
ungureşti ... inima românilor a bătut totdeauna pentru libertate şi iacă-i vedem şi
acum cu câtă bucurie s-au deşteptat şi cu ce unire minunată s-au legat că nu vor
mai suferi să-i calce în picioare alte naţiuni, ei se adunară cu cuget de a-şi
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revindeca drepturile care le uzurpau ungurii, secuii şi saşii de sute de ani şi ca să-şi
apere de perire acel drept neînstrăinat cu libertatea".
Problema centrală pe care au urmărit-o mai departe Simion Bărnuţiu în
discursul său de la început până la sfârşit a fost unirea Transilvaniei cu Ungaria.
Dieta ungurească între proiectele de legi pe care urmau să le voteze a avut şi un
punct intitulat „Unirea Ardealului cu Ţara Ungurească". Starea de spirit produsă
de acst proiect de lege între români a caracterizat-o astfel Simion Bărnuţiu în
discursul său:
„Ce fierbere şi tulburare a căşunat în ţară unirea aceasta nu e de lipsă a o
mai spune că o ştiu toţi, aceasta însă bine să o însemnăm, că această uniune nu e
nimic mai puţin, decât contopirea pe care o doresc ungurii de mult, adică ungurii
vor prin unire să şteargă deocamdată privilejiile Ardealului şi împreună cu
privilejiile să stângă pe toate popoarele neungureşti, ca să facă din toate numai o
naţiune care să se numească naţiunea cea mare şi tare ungurească. Ungurii din
Transilvania au fost totdeauna mai puţini la număr şi nici nu le trecea prin cap ca
să persecute naţionalităţile celelalte, ba încă Ştefan cel dintâi rege al ungurilor zice
că: „Regnum unius linguae imbecille est" atât erau de tolenţi ungurii pe acele
timpuri. Lucrurile însă s-au schimbat în Transilvania după alcătuirea uniunei
celor trei naţiuni - act săvârşit în sec. al XV-iea. Despre urmările acestei uniuni
încheiată între unguri, secui şi saşi, spunea Simion Bărnuţiu în discursul său:
„Nimeni nu poate să ne spună relele ce s-au revărsat din această fântână
înveninată peste întreg poporul şi în parte peste naţiunea română. Durerile lor
numai noi, numai atunci le-am putea cunoaşte când s-ar scula românii din
morminte cu lacrămile pe faţă, care le-au stors unirea celor trei naţiuni de la anul
1437 până acum". A urmat apoi Tripartitul lui Verbăczy care „deoparte nimiceşte
personalitatea poporului, făcându-l şerb pentru totdeauna, iar de altă parte îi
răpeşte mijlocirea de a-şi câştiga cele de lipsă spre traiul vieţii şi aşa îi storcea toate
puterile, ca să nu se mai poată scoate din şerbitute". Pe popor îl împarte în nobili
şi rustici - ţărani - nobililor le da drepturi şi putere nemărginită peste popor, fără
nici o datorie către acesta, iar datoriile le încărca toate în spinarea poporului, pe
popor îl dezbrăca de toate drepturile omeneşti şi îi ia toată puterea de a se apăra în
contra cruzimii domneşti ... pentru popor nu vorbeşte nimeni nicăieri, căci el nici
nu există ca popor ... ca să nu poată scăpa nici într-un chip de furia domnilor,
acest popor nefericit legea l-a legat de glie - glaebe adscriptie.
În secolul al XVII-lea o altă colecţiune de legi din Transilvania cunoscută
sub numele de Aprobate şi Compilate, au mărit şi îngreunat şi mai mult jugul
robiei aşezat pe umerii poporului român. ,,Într-un loc Aprobatele - spunea
Simion Bărnuţiu - declară pe naţiunea română scoasă din rândul staturilor ţării
cu aceste cuvinte, cu toate că naţiunea română în patria aceasta nici nu s-a
numărat între staturi, nici religiunea ei nu e una dintre religiunile cele recepte www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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recunoscute - totuşi pana când vor mai fi suferiţi pentru folosul ţării, statul
bisericii române să se ţină la aceasta ... în alt loc zice că pe români numai până
atunci îi suferă în ţară, până când le va plăcea principilor şi locuitorilor, ungurilor,
secuilor şi saşilor".
Robia românilor din Transilvania în care erau ţinuţi şi exploataţi de către
aristocraţia ungurească şi clasele privilegiate o zugrăvea Simion Bărnuţiu astfel:
„Ce vor face aceşti aristocraţi cu poporul, pe care nu-l apără nici o lege, după cela dezbrăcat de demnitatea personală şi de proprietatea însăşi legea, cei ce i-ar fi
datori cu apărarea? Iată după ce-i scot pe iobagi - aşa cum se cheamă acum
poporul - la sapă, la seceră sau la alte lucruri îi pun în coadă ca de aici în Veza,
şpanii şi judeţii domneşti îi mână cu alunul din dărăt de se înalţă pulberea în urma
lor, ca în urma carelor ce fug pe drumul ţării: când e bărbatul la cărat de grâu, de
fân, de vin domnesc, au cu aratul - plugul - în aludiul domnesc, atunci femeia e în
curte la cernut, la dires, la scos de cânepă, la tors, casa colunului e rămasă numai
în grija pruncului din leagăn: Când e timp frumos colunul lucră la domn, când
plouă vine la lucrul său, atunci ziua numai jumătate i se ştie: când a finit lucrul
domnului în deşert îşi aruncă şi el sămânţa în pământ, pentru că acum a trecut
timpul semănăturii, când vine acasă de la domn, atunci îl mână la drum şi la
comitat şi la poştărit, apoi când să mai facă şi claca popii, că nici fără popă nu
poate fi? Cine ar avea inima de a pune pomi şi a planta vii fiind astfel îngreunat,
cine s-ar îndemna să înfrumuseţeze pământul cu grădini, când ştie că numai aţâţă
pofta domnului său, ca să le ia cu puterea când va vrea? Să tăc eu prestaţiunile cele
multe, găinile Crăciunului, mielul Paştilor, puii şi oauăle şi cupele cele de unt şi
zeciuielile, să trec eu cu vederea vacile cele grase şi pieile pe care l-a da mai înainte
popii româneşti. Dacă nu-şi poate închipui cineva greutăţile, care le suferea oare
când iudeii de la Faraon în Egipet, să se uite la faraonii din Ardeal cum nu se mai
mulţumesc aceştia acum cu ziua de lucru, şi dau cu ruptul clăcile de e constrâns
colunul a face zi din noapte, şi a lucra cu toată casa sa ca să poată plini numărul
cel peste măsură, sunt şi aristocraţi care îi bagă în jug pe oameni şi grapă cu ei ...
Către finea secolului XVII calamnităţile românilor întreceau toată măsura,
poporul se strâmbase de jugul cel greu, nobilimea română încă n-avea nici un
folos de privilejul nobilimii, că aristocraţii cei mari o despoie de proprietate cu
puterea, o asupreşte şi o batjocoreşte şi nobilii români neştiind ungureşte şi
neavând apărători aleşi din mijlocul lor, nici la dietă nici în comitate, scaune sau
magistrate, nici la curtea principilor pe nimeni, nicăieri nu se pot apăra.
Românilor nu le era ertat a umbla la şcoală, fiind şerbi şi legaţi şi de pămînt, abia
se putea răscumpăra unii pentru ca să se facă preot, dar şi ca preot încă nu avea
nici o prerogativă care s-i scutească de contenirea robotelor". Simion Bărnuţiu îşi
încheia constatarea făcută asupra urmărilor atât de grele ale iobăgiei, apăsătoare
pe umerii poporului român: „O, timpuri barbare! O, tiranii neauzite! Periţi din
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istorie, ştergeţi-vă din memoria oamenilor, ca să nu mai creadă cei viitori c-ar
putea dejenera familia omenească la atari de sălbăticii".
Idei politice se întâlnesc în discursul lui Simion Bărnuţiu mai ales în
capitolul închinat analizei temeinice a uniunii Transilvlaniei cu Ungaria. „Să
jurăm fraţilor! Şi ca fraţi de un sânge să ieşim la luptă în contra celui duşman al
naţionalităţii noastre ce vine către noi cu flamura de uniune nouă de la Ţara
Ungurească". Ungurii mai ales odată cu începutul sec. al XIX-lea au inaugurat
politica lor care urmărea totala deznaţionalizare a popoarelor de pe teritoriu
acestui stat. „Aşa s-au apucat şi ungurii cu toate puterile de lucru lor, va să facă
unguri pe toţi. Dieta Ungariei de la 1836 puse lege ca să se ducă ungureşte toate
negaţiile - afacerile - administraţiunii publice şi să se bage liba ungurească în
toate şcolile din Ungaria". La anul 1842 dieta ungurească din Cluj a redactat un
proiect de lege „Ca să se pună răstimp de zece ani naţiunilor neungureşti, ca să
înveţe ungureşte, pentru că după aceea vor curge toate în limba ungurească. Să
spună veneratul consistor din Blaj, care se află de faţă în biserică, câtă frică şi
cutremur i-a cuprins pe toţi când au înţeles de acest proiect al dietei şi cu ce
însufleţire se apucară să întoarcă răul acesta de la naţiunea română.
Ungurii din Transilvania după data de 15 martie 1848 au declarat că vor
lupta până la moarte pentru a înfăptui unirea Ardealului cu Ungaria. Problema
aceasta a cercetat-o în discursul său şi a analizat-o amănunţit Simion Bărnuţiu. Ca
să poată fi limpezită definitiv, oratorul a împărţit-o în două părţi: „ce este uniunea
pentru unguri" şi „ce este uniunea pentru români". Analizând întrebarea sub toate
raporturile, Simion Bărnuţiu în concluzie afirma că prin această unire: Ungurii
vreau să facă ţara ungurească din pământul Ardealului, vreau ca să nu mai fie
două patrii ungureşti mici, ci să se facă din amândouă o patrie ungurească mare.
Prin urmare înţelesul adevărat al întrebării acesteia: să fie uniunea sau nu? este: să
ne dăm pământul nostru ungurilor sau să nu-l dăm, să ne vindem ţara ungurilor
sau să nu ne-o vindem, să fim şi de aici înainte numai lipiturile altor naţiuni sau să
fim liberi? Ce va răspunde adunarea la aceste întrebări, ce va răspunde tot poporul
român când ar fi de faţă?".
La partea a doua a întrebării: ce este uniunea pentru români? Simion
Bărnuţiu analizând şi acest aspect al problemei, face declaraţia că: „libertatea şi
adevărata a oricărei naţiuni nu poate fi decât libertatea naţională". Dar libertatea
naţiunii ca şi aceia a individului poartă în ea „chipul naţiunii". Naţiunii încă i-a
dat natura forme precum şi persoanelor fireşti, cu persoana naţiunii de odată se
naşte şi libertatea ei ca şi a persoanelor singuratice şi cu persoana dimpreună se
stinge. Naţiunea pentru libertatea ei îşi pune averea şi viaţa, libertatea şi coarda
inimii ei, cea mai personală, proprietatea ei cea mai naţională, inima ei, sufletul ei,
orgamentul ei.
Oratorul insistând asupra promisiunii făcute de unguri că prin unirea
Transilvaniei cu Ungaria se va desfiinţa robia, spunea:
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„Asta o cred, şi eu cred că se va ridica şi dacă nu se va unii, pentru că i-a
venit timpul ca să cadă. O putere cumplită şi nevăzulă care lucră în contra
despotismului pretutindenea, lucră demult şi la surparea acestei cetăţi barbare, şi
zidurile ei se vor răsturna acuşi pe aceia care nu vor să o dărâme din iubirea către
omenire. Dar ungurii vor da libertate numai celor ce vor voii a se face unguri, iar
din contră, pe cei care vor simţi că nutresc sentimente naţionale îi vor depărta şi-i
vor certa. Care cunosc firea românilor, pot prevedea că nu se vor supune aşa uşor
la măsurile unguritoare, ungurii îi vor lua cu răul ca să-i ungurească prin şcoală,
biserică şi prin toate mijloacele cele mai egoistice, care îi pot veni în minte unui
guvern teroziatic şi tiranic: românii nu vor asculta, le vor sta în contra şi aşa îi vor
lipsi de libertate cum i-au lipsit în secolii trecuţi, nu numai pe români ci şi chiar
pe fraţii lor".
Analizând promisiunile făcute românilor din partea ungurilor, că prin
unirea Transilvaniei cu Ungaria se vor învrednicii şi românii de libertăţi, declara
următoarele:

„Libertatea nu poate fi decât naţională şi că libertatea fără naţionalitate nu
se poate înţelege nici la un popor de pe pământ. .. Dacă e nimicită libertatea
poporului fără de naţionalitate, e nimicită totodată şi cultura şi fericirea aceluia,
fiindcă fără de libertate nu e cu putinţă cultura. Poporul acum cunoaşte cum că
lumina ştiinţelor şi a artelor ai mult nu poate fi proprietatea unor clase privilejiate,
ci trebuie să se facă bun comun a toată naţiunea, acela trebuie să facă din cultură
negoţiu comun a toată naţiunea".
Dar fiindcă „cultura e puterea cea mai tare pe pământ şi e o cetate nouă a
unităţii naţionale, naţiunea întreagă trebuie să-şi împreune puterile întru ridicarea
acestor aşezăminte şi să facă negoţiu comun din cultură, de vrea să se bucure de
fructele ei ca de un bun comun: însă nu se va putea apuca naţiunea de acest
negoţiu comun fără de limba naţională". Şi românii au deci drepturi să-şi
întemeieze învăţământul de toate gradele în care obiectele de învăţământ să fie
predate numai în limba lor. Deoarece „dacă vor învăţa tinerii românilor la şcoalele
ungureşti, nu vor fi de nici un folos naţiunii române, pentru că în şcolile ungureşti
se vor deprinde ca să-i înveţe pe unguri nu pe români ... şcoalele ungureşti vor
smulge din piepturile tinerilor naţiunii noastre şi iubirea aceia care o plantase în
trânsele mamele române ... pe tinerii români, nu-i va mai lega nimic, rupându-se
odată legătura cea dintâi şi cea mai de pe urmă a limbii naţionale".
Prin urmare dacă voiesc românii să-şi păstreze cultura naţională „să se
uniească ce e drept, însă nu cu altă naţiune care vrea să-i ia naţionalitatea
dimpreună cu cultura ce-o are, ci să se unească mai întâi cu sine însăşi ca să se
apuce de cultura naţională cu puteri unite. Ce se ţine de români ar fi nebunie de sar lepăda de naţionalitatea sa şi s-ar unii cu ungurii pentru cultură".
Limba naţională are un rol şi importanţă hotărâtoare în viaţa culturală a
popoarelor. „Ia regulează mişcările vieţii la toate ca criterii mişcările trupului, le
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o ştim cumsecade, lipsa ei le duce la barbarie dacă nu
ştiu să se servească cu ea, numai în braţele ei creşte arta şi ştiinţa, numai cu aripele
artei şi ştiinţei zboară industria şi negoţul, numai în aceste grădini înfloreşte
fericirea naţiunilor''. Fiecare naţiune are dreptul la libertate, iar acelea naţiuni care
încearcă să atenteze la existenţa altora şi-au pierdut dreptul de a fi suferite între
naţiunile de pe pământ.
Plecând de la aceste principii de drept naţional Simion Bărnuţiu constată
că: „fiecare naţiune are interesele sale, asupra acestora caută să se sfătuiască în
adunările comunităţii, în adunări mari naţionale şi în adunarea comună a mai
multor naţiuni". Aceasta însă nu se poate înfăptui decât numai atunci când
naţiunea şi reprezentanţii ei se vor putea bucura de dreptul şi libertatea „de a
vorbi în limba care o ştie naţiunea". Atunci când un stat nesocoteşte acest drept de
a acorda poporului deplina libertate de a se manifesta în limba lui naţională „el
vrea ca naţiunile de pe teritoriul statului său să-şi uite pe încetul şi de numele
libertăţii, ca apoi la urmă să se strângă dintr-însele şi sentimentul de libertate,
pentru aceia opreşte naţiunea despotică pe celelalte ca să nu-şi ridice şcoale
naţionale„.căci ea nu vrea să se lumineze şi altele, ci vrea să rămâie oarbe şi surde
la toate măsurile egoismului ei, pentru aceia opreşte adunările şi le leagă de limba
sa, ca alte naţiuni să nu se poată consulta despre cele ce le-ar putea fi de folos''.
Limba română este vorbită în Transilvania de majoritatea locuitorilor.
„Deci naţiunea ungurească nu poate să pretindă privilejul peste alte naţiuni, nici
în respectul limbei ci trebuie să se mulţumească şi ea cu egalitatea şi cu
dreptatea„.O natură le-a născut pe toate naţiunile, o iubire le-a vărsat în inimă
spre limba lor, un sentiment de iubire bate în inimile tuturor şi un scop le-a fixat
tuturor şi acest scop nu se poate ajunge dacă va domni una peste alta ci numai
domnind dreptul egal peste toate".
Simion Bărnuţiu analizând apoi noţiunea de naţionalitate afirmă că „fără de
naţionalitate nu e libertate, nici lumină nicăieri ci pretutindeni numai lanţuri,
întuneric şi amurţire, ce este apa pentru peşti, aerul pentru zburătoare şi pentru
toate vieţuitoarele, ce este lumina pentru vedere, soarele pentru creşterea
plantelor, vorba pentru cugetare, aceea e naţionalitatea pentru fiecare popor, în
trânsa ne-am născut, ea este mama noastră, de suntem bărbaţi ea ne-a crescut, de
suntem bărbaţi în trânsa ne mişcăm, de suntem vii în trânsa viem, de suntem
supăraţi ne alintă durerea cu cântecele naţionale, prin ea vorbim şi astăzi cu
părinţii noştri care au trăit în urmă cu mii de ani, prin ea ne vor cunoaşte
strănepoţii şi posteritatea peste mii de ani, naţionalitatea este îndemnul cel mai
puternic spre lucrarea pentru fericirea genului omenesc, pe care nu-l trage inima a
lucra nici pentru a naţiunii sale glorie şi fericire, acela nu e decât un egoist pierdut
pentru umanitate, pe care e păcat că l-a creat natura cu forma de om, naţionalita
tea e forma noastră cea din urmă, şi limanul mântuirii noastre viitoare".
le

înalţă dacă
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Unirea cu Ungaria urmărea desfinţarea naţionalităţii noastre voind „să
răpească de la români şi libertatea cea mai de pe urmă". Unirea Transilvaniei cu
Ungaria „pentru unguri e viaţă, moarte pentru români, pentru unguri libertate
nemărginită, pentru români servitute eternă". Unindu-se naţiunea română cu
Ungaria, nu va avea nici şcoale nici dregători naţionali care să poarte grija de şcoli
şi de interesele naţionale, nici chiar biserica naţională, toate aceste se vor boteza
pentru a doua oră pe nume unguresc, toate se vor îmbrăca în veşmânt unguresc
din ora în care se va declara naţiunea pentru uniune, se va învoi la pieirea ei însăşi,
ea va începe îndată a se strânge şi a pieri ca un arbore fulgerat, atunci nici om, nici
Dumnezeu nu-l mai poate scăpa pe român de pierirea naţională.
Prin unirea Transilvaniei cu Ungaria, românii îşi vor perde definitiv
naţionalitatea, fapt care echivalează cu dispariţia noastră pentru totdeauna din
istorie. Simion Bărnuţiu făcea această constatare în legătură cu tragedia viitoare a
românilor: „Aşa posteritatea română se va mira de neştiinţa noastră şi ne va
blestema în morminte căci am ascultat cu nepăsare sentinţa la moarte a gintei
noastre, căci n-am recurs şi la cele din urmă mijloace pentru apărarea numelui
român, căci nu ne-am ridicat toţi pentru unu şi unu pentru toţi, ca să depărtăm de
la strănepoţi această infamie nemeritată, au nu era lucru mai străluci şi mai măreţ
înaintea oamenilor şi a Dumnezeilor, ca să ne oştim pentru nemurire şi mi bine să
descindem toţi în morminte la părinţii noştri încoronaţi cu glorie decât să trăim o
infamie eternă, moştenire nefericiţilor noştri strănepoţi„.iară durerea unei naţiuni
ce merge spre perire, va merge spre perire ci va trece împreună cu istoria din secol
în secol, când nu se va mai auzi nici vorbă română între Olt, Mureş şi Tisa, când
sunetele cele dulci ale limbii noastre, se vor fi schimbat demult în sunete
barbarice, amorţite, când nu se vor mai gloria strănepoţii celor de astăzi, cum că
sunt iviţi de sub cerul cel blând al Italiei... atunci sapa şi plugul barbarului va
scoate din pământ câte o piatră romană, ca să mărturisească cum că pietrele au
mai multă simţire şi veneraţiune către memoria naţiunii celei dintâi care a figurat
odată în lume, decât milioanele de legionari, pe care ne-a aşezat aici Traian, ca să
păzim memorata glorie a numelui roman şi noi în loc să o mărim o am micşorat-o,
o am întunecat, o am vândut şi împreună cu naţiunea o am îngropat în anul 1848".
Simion Bărnuţiu s-a rostit hotărât pentru recunoaşterea deplină a
naţionalităţii române. Făcând apologia ideii de naţionalitate, oratorul afirma:
„Fără naţionalitate nu este libertate nicăieri, ci pretutindeni numai cătuşi,
întuneric şi amorţire. Românii numai după ce vor fi constituiţi ca naţiune pe
temeiul libertăţii egale, vor fi înstare de a discuta împreună cu ungurii şi a stabili o
apărare comună a naţiunii liberă către o altă naţiune liberă".
Naţiunea română face cunoscut celorlalte naţiuni din Transilvania „că
voind a se constitui şi organiza pe baza naţională, nu nutreşte gânduri de
duşmănie faţă de celelalte naţiuni, le recunoaşte tuturor acelaş drept respectându-l
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cu sinceritate, dar pretinzând şi respect reciproc după dreptate. Naţiunea română
nu voieşte a domina peste alte naţiuni şi nu va suferi să fie supusă altora, ci
revendică drept egal, pentru toate".
Apostrofa finală a cuvântării constituie o peroraţiune strălucită. Ea va fi
impresionat prin pateticul stilului şi al gândirii, dar mai ales prin dramatica
alternativă pe care o punea oratorul:
„Aşa fraţilor, închipuiţi-vă încă odată că această mie de ani, a tiraniei
ungureşti e numai o zi în viaţa dureroasă a naţiunii noastre. Închipuiţi-vă că azi
dimineaţă ne-au înjugat, toată ziua ne-au mânat şi acum când sosii amurgul
pentru odihnă, ne iau jugul de pe grumaz numai pentru a ne omorî. Care naţiune
de pe pământ nu s-ar ridica, de la cel mai mic până la cel mai mare, văzându-şi
numărate zilele vieţii? Libertatea fiecărui popor e bunul lui cel mai înalt şi
naţionalitatea e libertatea lui cea din urmă. Ce preţ mai are viaţa după ce şi-a
pierdut tot ce îl face demn să existe pe pământ".
Simion Bărnuţiu a formulat apoi în trei puncte o declaraţie de principii în
care stabilea următoarele:
„I. Ce se ţine de întrebarea uniunii, adunarea să răspundă sărbătoreşte„.
cum că„.
Senatul şi poporul daco-român ţine minte facerea de bine şi nedreptatea sa.
Pe unguri pentru că nu le pare rău de relele ce i-au făcut, ci încă vrea a-i face un
rău şi mai mare, nu iartă. Unire şi amiciţie vor lega cu ei când vor merita. Aşa
numai când o vor merita, atunci să lege unire şi amiciţie românii cu ungurii, adecă
când vor recunoaşte libertatea naţiunii noastre cum pretind ei de la români şi de la
alte naţiuni ca să le recunoască libertatea lor. Numai după ce va fi constituită şi
organizată naţiunea română pe temeiul libertăţii egale, atunci să facă federaţiune
cu ungurii pentru apărare comună cum face o naţiune liberă cu o altă naţiune
liberă. Fără condiţiunea libertăţii egale, românii să nu păşească cu ungurii la nici
un gen de uniune, ci să se unească cu naţiunile care le cunosc libertatea naţiunilor
şi o respectează în faptă„.Dacă s-ar declara românii pentru unire ar fi constrânşi a
merge orbeşte încotro i-ar duce ungurii, de sine n-ar putea lucra nimic pentru
binele naţiunii române."
II. Proclamarea libertăţii şi independenţei naţiunii române este al doilea
desiderat pe care l-a stabilit Simion Bărnuţiu în discursul său. „Fiindcă naţiunea
adunându-se din toate părţile la această sărbătoare a libertăţii, arată că nu mai
vrea a fi supusă altor naţiuni, este datoare adunarea, ca această dorinţă a
poporului să o îmbrace în veşmântul cel mai sărbătoresc, adecă, să proclame
libertatea şi independenţa naţiunii unite".
III. Aceste două desiderate izvorâte şi comune sufletului înlreg al poporului
român, care cuprind aspiraţiile sale naţionale şi politice de secole, adunarea este
datoare nu numai să le aprobe dar să le şi întărească prin jurământ. „Fiindcă
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ajungând la conştiinţa libertăţii, de aici înainte nu se mai poate purta ca
servitoarea allor naţiuni, ci va a se ţine şi a se purta ca naţiune liberă". Este datoare
deci să întărească prin jurământ aceste hotărâri: „Adunarea nu se va lepăda de
naţionalitatea sa, ci o va apăra în etern cu puteri unite în contra tuturor
duşmanilor şi a pericolelor şi cu puteri unite va lucra pentru viaţa, onoarea,
cultura şi fericirea ei în toate timpurile viitoare".
Simion Bărnuţiu pretindea mai departe „ca adunarea să se lege sărbătoreşte
cu jurământ în numele a toată naţiunea, că precum e unită astăzi la un scop în
această adunare, aşa va rămânea unită în veci, va apăra existenţa şi libertatea, va
lucra pentru cultura şi fericirea naţiunii întregi cu puteri unite, unirea întărită
întru acest chip va forma o putere naţională, care va câştiga respect naţiunei
române şi înaintea celora care până acum şi înaintea acelora care până acum n-au
recunoscut nici o obligaţiune pentru români".
Prin unirea tuturor românilor şi prin acordul deplin asupra marilor
probleme naţionale ei „vor ridica cu puteri unite fonduri naţionale, şcoli pentru
comunităţi, gimnazii, academii, universităţi, institute de arte, societăţi de
economie, de ştiinţă şi prin aceasta îşi vor câştiga respect şi valoare în lume îndată
ce se vor apuca de aceste condiţii necesare ale vieţii naţionale".
Discursul lui Simion Bărnuţiu este una din componentele care au dat o
măreţie sărbătorească adunării de la Blaj alături de comportarea demnă şi calmă a
maselor de ţărani. Prin concepţiile sale politice înfăţişate în discursul din
catedrală, Simion Bărnuţiu a devenit de fapt conducătorul necontestat al mişcării
româneşti. Alexandru Papiu Ilarian ascultând discursul scria că după rostirea lui
„nimeni altul nu mai ţinu de lipsă a perde timpul scurt cu oraţiune ... Cuvântul lui
Bărnuţiu câştigă pentru principiile libertăţii naţionale toate inimele cele bune şi
desarmă toate inimile cele rele, acest cuvânt atâta influenţă magică exercită asupra
a toată adunarea, încât toate părerile, toate ideile şi cugetările deferitoare de mai
înainte, în acest moment toate se contopiră în cugetarea naţională. Puteai citi şi pe
feţele acelora care erau cunoscuţi unionişti că acum sunt cu totul pentru cauza
naţională şi în contra uniunii. În acest moment se convinseră toţi şi se pătrunseră
de adevărul cauzei naţionale. Naţionaliştii plângeau de bucurie, unioniştii
amuţiră,
renegaţii
vemra pe întrecute, îmbrăţişa pe naţionalişti şi
profitea/afirma/că sunt români, singuri duşmanii românilor erau supăraţi şi
străinii îi invidia reînvierea şi deşteptarea sa măreaţă şi viitorul cel mare al
românilor. Ungurii şi saşii se convingea că naţiunea română nu este aşa, cum o
calomniază dânşii, aceasta este o naţiune asuprită dar plină de gravitate, o naţiune
matură, şi are cunoştinţa drepturilor sale, o naţiune peste care din acest moment
naţiune străină nu va mai domni".
Simion Bărnuţiu pe Câmpul Libertăţii în ziua de 3/15 mai a rostit şi citit în
faţa adunării punctele şi hotărârile luate după care a rostit formula jurământului
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pe care l-a depus întregul popor. Jurământul a înfăţişat actul cel mai solemn al
acestei zile măreţe. Cununa gloriei pentru entuziasmul şi măreţia în care s-a
desfăşurat această întâia adunare a românilor, ca popor liber din Transilvania îi
revine locul întâi lui Simion Bărnuţiu apoi tineretului naţionalist. „Tinerii au
aprins focul naţionalismului românesc şi s-au făcut apostolii ideii naţionale, iar
cărturarii mai vârstnici în frunte cu Timotei Cipariu au impus adunării un
program adoptat împrejurărilor date şi poziţiei politice a poporului român".
Adunarea de la Blaj a fost întâiul act politic al românilor din Transilvania în
zorile luptei începute pentru libertatea naţională.
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SIMION BĂRNUŢIU AND THE 1848 REVOLUTION OF THE
ROMANIANS IN THE HUNGARIAN HISTORIOGRAPHY
(SPIRA GYORGY, MISKOLCZY AMBRUS)

Abstract: The two studies presented in our work meaning those of
Spira Gyărgy and Miskolczy Ambrus, reflect the Hungarian historiography
from Hungary perception regarding the revolutionary ideologica/ movement
of the Romanians from Transylvania. No matter how tendentious this
perception is, it can not set aside the crucial role that Simion Barnutiu played
during the revolutionary events. None of the present historians can miss out
his dominant position among the other Romanian leaders, his crucial
influence over the peasantry, his personal magnetism and national leader
charisma. Even unfriendly, Simion Barnutiu's image in the Hungarian
historiography is the one of the main character, who determined „the way of
the Roman ian revo/ution ".
Rezumat: Cele două studii de caz prezentate în lucrarea noastră şi
anume cele ale lui Spira Gyărgy şi Miskolczy Ambrus, oglindesc percepţia
istoriografiei maghiare din Ungaria asupra revoluţiei paşoptiste a românilor
ardeleni. Oricât ar fi de tendenţioasă, această percepţie nu poate face
abstracţie de rolul covârşitor jucat de Simion Bărnuţiu în vremea
evenimentelor revoluţionare. Nici unul din istoricii prezentaţi nu poate omite
poziţia sa dominantă între ceilalţi conducători ai românilor ardeleni,
influenţa sa copleşitoare asupra poporului ţărănesc, magnetismul personal şi
charisma de profet naţional. Chiar neprietenoasă, imaginea lui Simion
Bărnuţiu în istoriografia maghiară este aceea a eroului principal, care
determină „mersul revoluţiei la români".
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Keywords: Simion Bărnuţiu, Blaj reunion, revolutionary ideologica/
movement, Hungarian history, Spira Gyărgy and Miskolczy Ambrus works.
Cuvinte-cheie: Simion Bărnuţiu, adunarea de la Blaj, revoluţia
paşoptistă, istoriografia maghiară, lucrările lui Spira Gyărgy şi Miskolczy
Ambrus.

Dintre istoricii din Ungaria, care s-au ocupat de evoluţia chestiunii
în vremea revoluţiei de la 1848, se remarcă Szekfo Gyula în perioada
interbelică. Mai aproape de zilele noastre, lucrări speciale au dedicat problemei
româneşti Makkai Laszlo şi I. Toth Zoltân. 1
Un istoric contemporan şi un nume consacrat, specializat în revoluţia
paşoptistă, este Spira Gyorgy. Luăm în dezbatere una din cărţile sale, dedicată
Chestiunii naţionale în Ungaria anilor 1848-184cJ. Cartea debutează furtunos,
încă de la Cuvântul explicativ al autorului la ediţia în limba engleză. Varianta
originală, A nemzetisegi kerdes a negyvennyolcas forradalom Magyarorszâgân
(1980), iscase vii reacţii: pe de o parte, de entuziasm, pe de altă parte, „sălbatice
atacuri". Explicaţia autorului însuşi este aceea că, deşi cartea sa arată eşecul
revoluţiei maghiare de a rezolva chestiunea naţionalităţilor, nici în zilele noastre
raporturile dintre unguri şi „unii vecini nu pot fi descrise ca fiind bune" (p. 8).
Spira nu îşi neglijează antipatiile: acele persoane - printre ele aflându-se şi istorici,
maghiari sau aparţinând altor grupuri etnice, care depun considerabilul efort „de
a acoperi erorile propriilor lor înaintaşi, magnificând, în schimb, erorile
înaintaşilor oponenţilor şi duşmanilor lor".
Tonul ridicat, în ritm de istorie-cavalcadă, continuă prin delimitarea
autorului însuşi de orice presiune exterioară, cu scopul prezentării realităţii
istorice nedistorsionate. Cu toate acestea, „obligaţia istoricului faţă de
contemporanii săi" nu intră în conflict cu „obligaţiile savantului". Astfel argumentează Spira ideea unui compromis amiabil, dar imposibil între obiectivitatea
istoricului şi angajarea sa partizană.
Dacă mai aveam vreun dubiu cu privire la istoria conflictuală, ce se perindă
în paginile cărţii, dubiul este spulberat prin avertismentul autorului, că nu ne
aşteaptă o „lectură plăcută". Ci este vorba despre „istoria oarecum turbulentă a
naţionale

I Szekfu Gyula, lratok a magyar allamnyelv kerdesenek tortenethez 1790-1848 (Documente
privind istoria problemei limbii de stat maghiare 1790-1848), Budapesta, 1926; Toth I. Zoltăn,
Magyarok es romanok (Maghiari şi români), editor Csatari Daniel, Budapesta, 1966; Makkai Laszlo,
Magyar-roman kozos mult (Trecut comun maghiaro-român), ediţia a doua, Hettorony Konyvkiado,
Budapesta, 1989; Melinda Mitu, Problema românească reflectată în cultura maghiară din prima
jumătate a saca/ului al XTX-lea, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2000, p. 214.
2
Gyorgy Spira, The Nationality lssue in the Hungary of 1848-1849, Akademiai Kiado, Budapest,
1992, 256 p.
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din Europa centrală şi estică''. (p. 8) Turbulentă istoria, mai
turbulenţi istoricii ...
Capitolele cărţii sunt lungi, stufoase, dotate cu o ilustraţie deosebită şi
impresionantă - îndeosebi portrete ale actanţilor principali ai revoluţiei
(maghiari, români, sârbi, croaţi, slovaci). Chiar titlurile capitolelor sugerează
aceeaşi tensiune conflictuală: „Apar problemele"; „Conflictele cresc"; „Pe calea
spre lupta armată", ,,În căutarea unei soluţii"; „Sfârşitul luptei".
Se adaugă un capitol de „Note", unde autorul expune critic tabloul
literaturii studiate pentru elaborarea cărţii de faţă. Acest capitol se vrea a suplini
cumva lipsa totală şi nepardonabilă a notelor de subsol din text, şi include
bibliografie în limbile maghiară, franceză, română, sârbă, slovenă, croată, engleză,
chiar şi germană. Autorul nu afirmă explicit că a citit el însuşi această bibliografie
(în treacăt fie remarcat, este vorba despre literatură de exegeză, nici într-un caz
despre documente de epocă!), dar ne lasă să presupunem acest lucru. Noi însă
putem să-l presupunem abia într-o primă instanţă, deoarece cartea ne aduce
dovezi contrare: dacă autorul ar fi parcurs el însuşi bibliografia înşirată, suntem
siguri că multe greşeli crase ar fi fost evitate.
Erorile de denumire sunt cele care sar în ochi în primul rând. De la
toponime până la nume de instituţii se practică o maghiarizare lipsită de orice
suport ştiinţific şi, am adăuga, lipsită de orice inteligenţă. Localităţile situate în
alte ţări actuale decât Ungaria nu ar fi trebuit să fie redate exclusiv în ungureşte.
Anumite instituţii, care nu au avut niciodată de-a face cu regatul ungar, nu ar fi
trebuit să apară în traducere maghiară într-un text de limba engleză. Doar numele
de persoane imposibil de maghiarizat apar în varianta „originală".
Aceste „mici detalii" semnificative atestă accesul real al autorului doar la o
bibliografie maghiară, la fel lipsa sa de apetenţă pentru documentul istoric.
Din păcate, şirul erorilor continuă prin greşeli mai grave, de conţinut. Că
lipseşte cultul amănuntului şi al acribiei, poate este un aspect pe care nu avem
dreptul să îl solicităm tuturor persoanelor care au preocupări istorice. Dar lipsa
preciziei, inexactitatea faptelor narate, amestecarea naraţiunii cu interpretarea,
omiterea unor evenimente şi supralicitarea altora ne conferă o mostră „clasică" de
istorie tendenţioasă. Parcurgând paginile cărţii avem permanent impresia
prezenţei autorului lângă patul lui Procust, gata mereu să ajusteze, să anemieze
sau să hiperbolizeze fapte şi evenimente pentru a se încadra în ramele unei
interpretări preexistente, prestabilite.
În final, sunt publicate lista abrevierilor, un indice de locuri şi unul de
persoane, precum şi lista ilustraţiilor.
Frumos ambalată, minunat ilustrată, cartea este totuşi o cacialma. Istorie
da, dar istorie mitică, istorie după ureche, istorie sentimentală şi pătimaşă, eroică
epopee a szabadsagharc, dar departe de o „Geschichte so wie sie eigentlich
gewesen ist".
micilor

naţiuni

maghiară
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Să vedem prezentarea lui Simion Bărnuţiu în paginile cărţii. Subordonând
cauza libertăţii celei a naţionalităţii, el este comparat cu Jozef Miloslav Hurban al
slovacilor (p. 46). Se arată implicarea lui Bărnuţiu în evenimente, orientarea sa radicală şi rolul său. La izbucnirea revoluţiei, „fostul tutore de filosofie la seminarul din
Blaj, care acum - la vârsta de patruzeci - studia dreptul la Sibiu", îşi publică apelul
din 24 martie. Spira observă că, deşi abolirea şerbiei venită de la însuşi împăratul
este menţionată „într-o singură propoziţie discretă (unobtrusive)", acest apel al lui
Bărnuţiu nu conţine alte revendicări sociale. Conţinutul apelului se rezumă la repetarea ideii: „existenţa noastră naţională să fie recunoscută şi garantată''. În absenţa
recunoaşterii naţiunii lor, românii să refuze orice discuţii şi negocieri cu ungurii
despre uniune. Acelaşi Bărnuţiu este autorul dictonului „Libertatea nu poate exista
fără naţionalitate", deoarece „fără naţiune şi republica este o blestemată (accursed)
tiranie", „fără ea chiar şi raiul esle iad". Spira nu uită să meţioneze că această
concepţie „totuşi nu era împărtăşită de majoritatea românilor din timpul acela",
exemplificând prin cazurile lui Ioan Dragoş [!],Eftimie Murgu (p. 27-28).
Sosirea lui Bărnuţiu la adunarea preliminară de la Blaj, din 30 aprilie 1848,
este văzută ca o trambulină de propulsare spre gloria personală. Bărnuţiu
cuvântează după „principalii vorbitori" ai zilei: Papiu, Iancu, Buteanu. Zice Spira:
„Astfel, la momentul când Bărnuţ ajunse la cuvânt (ceea era pe la finele adunării),
el realizase că trebuie să-şi lărgească programul original. În consecinţă, în
cuvântarea sa nu a subliniat numai necesitatea dobândirii egalităţii naţionale, ci şi
faptul că a sosit timpul pentru abolirea servituţii. Această propoziţie nu a câştigat
numai încrederea ţăranilor, ci şi susţinerea imediată a tineretului radical ce
iniţiase fără el convocarea adunării. Acest lucru i-a permis lui Bărnuţ - care a
exploatat şi avantajele oferite de vârsta sa (the advantages afforded by his
seniority) - să-şi asume rolul de directorul principal şi unic competent al mişcării
naţionale româneşti [s.n.E.C.]." (p. 54) Evident, acest rol nu este apreciat pozitiv
de Spira, deoarece câteva rânduri mai încolo istoricul se referă la „fanaticii naţio
nali contra-revoluţionari, de tipul lui Hurban, Bărnuţ sau chiar JellaCiC" (p. 55).
în descrierea marii adunări de la Blaj, de la începutul lui mai 1848, Spira
admite din nou, în viziunea sa specifică, influenţa imensă a lui Simion Bărnuţiu:
„Cu toate că aspiraţiile lor erau aproape identice cu cele ale revoluţiei ungare,
reprezentanţii aripii româneşti de stânga, tineretul din jurul lui Iancu şi PapiuIlarian, n-au mai putut facilita rapprochment-ul ungaro-român, pentru că la
adunarea ţinută cu prilejul întrunirii de la Blaj din 30 aprilie, ei ajunseră sub
influenţa lui Bărnuţ. Prin urmare, deşi ei fuseseră cei care depuseseră cea mai
mare parte din munca organizatorică pentru noua adunare de la Blaj, considerau
pur şi simplu inimaginabil ca ei sau alţii să dispute rolul lui Bărnuţ ca figură
dominantă a adunării (the assembly's leading figure). Nu numai Iancu şi tovarăşii
săi, totuşi, l-au sprijinit pe Bărnuţ la următoarea adunare de la Blaj, ci şi cei mai
mulţi iobagi veniţi la adunare, adică vasta majoritate a celor prezenţi, s-au adunat
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în jurul lui. Ca rezultat, Bărnuţ s-a văzut deodată în posesia unei puteri atât de
copleşitoare (sweeping), încât până la urmă liberalii români au sucombat." (p. 7273) Cuvântările şi ideile lui Bărnuţiu la Blaj sunt prezentate pe scurt, Spira fiind însă
convins că „este improbabil ca aceste argumente să fi putut obţine asentiment
unanim", pentru a arăta apoi opiniile de colaborare româno-maghiară ale lui
George Bariţ şi cele liberale ale lui August Treboniu Laurian. „Totuşi, vorbind după
Bărnuţ, Bariţ şi Laurian au fost incapabili să aibă un impact decisiv asupra
adunării." (p. 74) Chiar de la formarea Comitetului naţional român, când adunarea
de la Blaj decide componenţa ccnducerii acestuia, sub preşedinţia episcopului
Andrei Şaguna, Spira crede că vicepreşedintele Bărnuţiu „trage de fapt hăţurile"
(with Bărnuţ actually pulling the strings), permiţând accesul „mai multor membri ai
tineretului radical" aflaţi sub influenţa lui Bărnuţiu, precum Iancu, Papiu, Buteanu,
şi excluzându-i din comitet pe „liberali precum Bariţ, Cipariu şi Laurian". „Aceasta
s-a întâmplat pentru a se asigura deplina impunere a voinţei lui Bărnuţ." (p. 77)
Fiind şi adept al ideii înarmării românilor, Bărnuţiu se implică la jumătatea
lui august 1848 în organizarea satelor grănicereşti din zona Orlatului, iar Papiu de
organizarea celor din Câmpia Transilvană. (p. 102) Un eşec este încercarea lui
Szemere Bertalan, ministrul maghiar de interne, de a impune Guberniului
arestarea lui Bărnuţiu şi a tovarăşilor săi. (p. 120) La cea de-a treia adunare de la
Blaj, din septembrie 1848, liderii mişcării româneşti reformează Comitetul
naţional român, de data aceasta sub conducerea formală a lui Bărnuţiu, incluzând
însă şi membri exlcuşi în mai, ca Laurian, Bariţ, Cipariu. (p. 134) Cu ajutor
românesc, spune Spira, „organizatorii contra-revoluţiei din Transilvania [Puchner
şi armata imperială] n-au ezitat să acţioneze." (p. 134)
După izbucnirea războiului civil, autorul maghiar consideră că lui Simion
Bărnuţiu situaţia îi scapă de sub control, înfăţişând lucrurile astfel: „Comanda
directă a forţelor insurecţionale româneşti transilvănene n-a trecut niciodată în
mâinile ofiţerilor aparţinând armatei imperiale, ci a rămas la avocaţii mişcării
naţionale, în speţă la Iancu şi tovarăşii lui radicali. După ce Bem a alungat trupele
imperiale din Transilvania în martie [1849], când membrii Comitetului naţional
român au fost şi ei siliţi să fugă, nici forţele imperiale, nici Bărnuţ şi tovarăşii săi
nu au mai putut să exercite o influenţă directă asupra rebelilor, care s-au retras în
Munţii Apuseni (Erzgebirge) fiind încercuiţi acolo." (p. 176)
Cea mai recentă sinteză de istorie a Transilvaniei, elaborată sub îndrumarea
Academiei Ungare de Ştiinţe, prezintă în volumul al III-lea, prima jumătate a
secolului al XIX-lea, cu mişcarea prerevoluţionară şi revoluţionară a anilor 18481849, prin vocea semnată de Miskolczy Ambrus 3• Cele două capitole la care facem
3

History of Transylvania, Highland Lakes, New Jersey, distributed by Columbia University
Press, New York, 2002, voi. III From 1830 to 1919, edited by Szâsz Zoltân, chapter „IX. Transylvania
in the Reform Era (1830-1848)", p. 4-219, and chapter „X. Transylvania in the Revolution and the
War oflndependence (1848-1849)", p. 220-333, by Miskolczy Ambrus.
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referire acum, intitulate „Transilvania în era reformelor (1830-1848)" şi
„Transilvania în revoluţie şi în războiul de independenţă (1848-1849)", prezintă
într-un mod mult mai temperat, mai temeinic şi, astfel, mai convingător, istoria
perioadei amintite, prin prisma tuturor mişcărilor naţionale care au avut loc în
Ardealul epocii respective.
Miskolczy Ambrus nu poate omite personalitatea tranşantă a lui Simion
Bărnuţiu, pe care îl prezintă, în mai multe rânduri, oarecum în antiteză faţă de
George Bari ţiu, cu ale sale idei federative şi de colaborare cu revoluţia ungară, mai
cu seamă la începutul acesteia. Pe Bărnuţiu îl întâlnim implicat în revolta de la
Blaj, după 1843, împotriva episcopului Lemeni. Miskolczy vede în Bărnuţiu, încă
de pe acum, pe conducătorul mişcării de opoziţie, ce va guverna ideologia
românească în timpul revoluţiei. Deja din anii de la Blaj, concepţia lui Bărnuţiu
are drept pivot central ideile de naţiune, limbă maternă şi de opoziţie faţă de
naţiunea-stat maghiară. (p. 166-167) Bărnuţiu devine liderul studenţilor şi
dascălilor rebeli, susţinând desprinderea intelectualilor români de sub control
bisericesc, aşadar laicizarea educaţiei, introducerea limbii române ca limbă de
predare - Bărnuţiu însuşi oferind un cutezător exemplu în acest sens, şi inducerea
ideii că intelectualitatea are a sluji interesului naţional. (p. 169-170)
A doua intrare a lui Bărnuţiu în scena politică şi naţională este în luna
martie 1848. Într-o situaţie de turnură pentru destinele româneşti, Simion
Bărnuţiu joacă un rol cheie. „Astfel, în martie [1848], cele mai multe iniţiative
politice româneşti erau marcate de acceptarea calificată a uniunii", scrie
Miskolczy. „Singura excepţie notabilă a fost Simion Bărnuţiu", care „s-a opus
viguros uniunii". (p. 225) Şi mai departe, descriind adunarea de la Blaj din
primăvara lui 1848, Miskolczy notează: „Simion Bărnuţiu, care a devenit faimos în
primul rând ca influent ideolog al mişcării româneşti de independenţă, a respins
cu convingere uniunea." (241) ,,În această atmosferă supraînfierbântată
(overheated atmosphere), naţiunea a devenit factorul dominant în relaţiile
interumane. Bărnuţiu a fost cel mai expansiv în predicţiile sale asupra unui viitor
naţional bogat; în opinia sa, nimic nu era atât de periculos ca refuzul oamenilor de
a se subsuma voinţei naţiunii''. Majoritatea membrilor intelighenţiei române au
aflat logica lui Bărnuţiu irefutabilă, adoptându-l ca lider, „un lider care, conform
propriei lui mărturisiri, argumenta cu pasiunea şi solemnitatea lui dixi et salvavi
animam meam." (p. 242) Miskolczy susţine, chiar, că, în conformitate cu
programul lui Bărnuţiu, adunarea de la Blaj a cerut „independenţa naţiunii
române," (the meeting issued a demand for the independence of the Romanian
nation), „tradusă în germană ca Nationale Selbststăndigkeit - cu alte cuvinte, autodeterminare naţională." (p. 243)
Cele două studii de caz prezentate mai sus, Spira Gyorgy şi Miskolczy
Ambrus, oglindesc percepţia istoriografiei maghiare din Ungaria asupra revoluţiei
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a românilor ardeleni. Oricât ar fi de tendenţioasă, această percepţie nu
poate face abstracţie de rolul covârşitor jucat de Simion Bărnuţiu în vremea
evenimentelor revoluţionare. Nici unul din istoricii prezentaţi nu poate omite
poziţia sa dominantă între ceilalţi conducători ai românilor ardeleni, influenţa sa
copleşitoare asupra poporului ţărănesc, magnetismul personal şi harisma de
profet naţional. Chiar neprietenoasă, imaginea lui Simion Bărnuţiu în
istoriografia maghiară este aceea a eroului principal, care determină „mersul
revoluţiei la români".
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SIMION BĂRNUŢIU (1808-1864)HISTORIOGRAPHICAL REFERENCES

Abstract: In his article, the author makes a historiographic summa1y
an the personality and opera of Simion Bărnuţiu (1808-1864), outstanding
1848 revolutionist thinker, Romanian scholar and pedagogist; the way his
personality and work was received, from the perspective of the Romanian
journalism, with emphasis an the modernity and Europeanism of Simion
Bărnuţiu. Taking into account the Sălaj origin of the thinker, the author
highlights the historiographical local concerns and its echo in the
consciousness of the people of Sălaj. In the appendixes of the article, the
author identifies over 150 articles, insets, studies, monographies etc. (besides
the ones contained in the current volume) and 20 editions and anthologies in
the work of Simion Bărnuţiu, published between 1852-2008.
Rezumat: ln articolul său, autorul realizează o sinteză istoriografică
asupra personalităţii şi operei lui Simion Bărnuţiu (1808-1864), important
gânditor paşoptist, cărturar şi pedagog român; modul în care, din perspectiva
curentelor istoriografice şi a publicisticii româneşti, au fost percepute
personalitatea şi opera sa, fiind evidenţiate modernitatea şi europenitatea lui
Simion Bărnuţiu. A vând în vedere obârşia sălăjeană a gânditorului, autorul
subliniază preocupările istoriografice locale şi receptarea sa în conştiinţa
sălăjenilor. ln anexele articolului, autorul identifică peste 150 de articole,
medalioane, studii, monografii etc. (în afara celor cuprinse în volumul de
faţă) şi 20 de ediţii sau antologii din opera lui Simion Bărnuţiu, tipărite între
anii 1852-2008.
Keywords: Simion Bărnuţiu, Romanian historiography. bibliography,
S. Bărnuţiu, History and Art County Museum of Zalău, local historiography.
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istoriografie locală.

După

cum observa cu multă pertinenţă unul dintre cei mai avizaţi
ai săi de azi, prof. Ioan Chindriş, gânditorul de la Bocşa Română a avut
parte de: „glorie peste orice închipuire din partea unui om la care modestia era o
trăsătură funciară" • Deşi nu i-au lipsit adversarii, dată fiind anvergura
personalităţii sale, de gânditor, cărturar şi pedagog, Simion Bărnuţiu s-a bucurat
de aprecierea contemporanilor săi şi a urmaşilor acestora, mărturie directă având,
în acest sens, atât paginile multe ce s-au scris despre opera şi activitatea sa, cât şi
tipărirea şi retipărirea unora dintre scrierile sale.
[La acestea se adaugă, evident, manifestările consacrate cinstirii memoriei
sale, sub altă formă decât cea scrisă!]
Despre aceste lucruri vom încerca să vorbim în intervenţia noastră de
astăzi, adică despre literatura sau istoriografia inspirată de personalitatea sa, de-a
lungul timpului.
Dacă la începutul documentării noastre asupra acestui subiect, reţineam,
din memorie, doar câteva texte fundamentale referitoare la viaţa şi opera
fruntaşului paşoptist, persistând în cercetare, am ajuns, azi, să identificăm peste o
sută cincizeci de referinţe bibliografice (editate între 1852-2008). Cercetarea
istoriografică a tuturor acestor texte conduce implicit la o posibilă lucrare ce
depăşeşte atât cadrul discuţiei noastre, cât şi timpul de care dispunem. Ca atare,
consideraţi, vă rog, din capul locului, intervenţia mea nu ca pe o comunicare
ştiinţifică propriu-zisă, ci doar ca pe un modest periplu prin lumea celor care, de-a
lungul vremii, au cuvântat despre viaţa şi opera (scrisă sau faptică) ale lui Simion
Bărnuţiu, întreţinându-i astfel memoria şi urmându-i învăţătura.
După opinia noastră, cronologic vorbind, istoriografia despre Bărnuţiu
poate fi „segmentată" în mai multe etape: I-a, până 1868; a II-a, 1868-1914; a IIIa, 1914-1944; a IV-a, 1945-1964; a V-a, 1965-1989 şi a VI-a, cea posdecembristă;
aproape fiecare cu repere interioare, marcând date comemorative care prilejuiesc
sporirea producţiei istoriografice în jurul lui Simion Bărnuţiu. Evident că, din
punct de vedere istoriografic, în cadrul acestor perioade, sunt interesante speciile
de discurs preferate la un moment dat, de către un autor sau altul, vizavi de
Simion Bărnuţiu, alegere uneori sugerată de anumite evenimente legate de el
(medalionul aniversar şi articolul comemorativ, adesea mai mult sau mai puţin
encomiastice, în funcţie şi de perioada istorică şi curentul istoriografic dominant
cercetători

1

I. Chindriş, Simion Bărnuţiu. Suveranitate naţională şi integrare
de texte, Cluj-Napoca, 1998, p. 34.
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de atunci), unele, însă, fiind înscrise într-un plan de cercetare mai larg
(monografii, sinteze pe domenii abordate de S. B., studii extinse etc.).
Până

la anul 1868, când apare prima scriere critică despre opera lui Simion
cea a lui Titu Maiorescu: „Dreptul public al românilor şi şcoala lui
Bărnuţiu, (Iaşi, 1868)", republicată în volumul Critice sub titlul Contra şcoalei lui
Bărnuţiu, despre fruntaşul revoluţionar de la 1848 s-a scris numai apoteotic,
dominante fiind, aproape în exclusivitate, discursurile şi versurile funerare 2 ,
precum şi relatările despre moartea lui.
Astfel, aproape simultan, în Foaie pentru minte, zmmă şi literatură
(Braşov) 3 şi în Concordia (Pesta) 4 este reprodusă Cuventarea tienuta cu ocasiunea
imormentarei mentorului natiunei romane: Simeone Barnutiu, prin
R[everendi]smulu domnu vicariu Foraneu alu Silvaniei - In Bocsi'a romana, 2
iuniu s.n. 1864, adică de către Demetriu Coroianu, vicarul Sălajului, iar un
necrolog va fi scris şi un reportaj despre înmormântarea de la Bocşa Română, luat
la faţa locului, va fi relatat pentru aceleaşi ziare de către pr. Ioan Galu, incluzând
aici şi primul apel pentru ridicarea unui monument lui Simion Bărnuţiu. Ca ecou
al tragicului eveniment, la Iaşi, în „Anuarul general al Ministerului Instrucţiunii
Publice pe 1863-1864" este publicat un text, Serbare funebră în memoria lui S.
Bărnuţiu, iar un an mai târziu, în 1865, tot aici, la Iaşi, sub auspiciile Tipografiei
„Buciumul român" apare broşura Funerariele lui Simeon Bărnuţiu 5 , care s-a
împărţit gratuit publicului. Un discipol din „şcoala lui Bărnuţiu", A. I.
G[h]eorg[h]iu rosteşte şi face cunoscut prin tipar un Elogiu lui S. Bărnuţiu cu
ocazia inaugurării bustului la Universitate (Iaşi, 1866).
Se pare că, autorul primului portret literar dedicat „mentorului naţiunei
române" este un sălăjean, Ion M: Popu [alias Ioan Papiu] 6, portret intitulat
evident Simion Bărnuţiu, care apare în revista sibiană Amicul Şcoalei, la 18657 •
După apariţia studiului lui Titu Maiorescu, Contra şcoalei lui Bărnuţiu,
timp de zece ani nu se mai înregistrează ceva semnificativ scris despre Simion
Bărnuţiu,

I. Grozescu, La mormcntulu lui Simeone Barnutiu, în Foaie pentru minte, inimă şi învăţătură,
XXVII (1864), nr. 5, p. 40.
3
Foaie pentru minte, inimă şi învăţătură, XXVII (1864), nr. 5, p. 34-37.
•Concordia, IV (1864), nr. 47, p. 186, nr. 48, p. 191-192.
5
Vezi descrierea în Bibliografia Românească Modernă 1831-1918, Voi. II (D-K), ESE&SSF din
RSR, I 986, p. 365: „22263. Funerarii/e lui Simeon Bărnuţiu. laşii (Tip. Buciumului Românu), 1865.
(23,5xl5,5). 2 f. + 66[-68) p. + I f. portr. Această broşurică se dă gratis. (II 103655). Cu o prefaţă
semnată de I. M. Codrescu. Pagina de titlu cu alfabet latin, textul cu alfabet de tranziţie".
6
Colaborator al revistei sibiene, condusă de Visarion Roman, credem că, acest Ion M. Popu, nu
este altcineva decât publicistul I. Papiu (29. VIII. 1836, Şasa, j. Sălaj - 5. IX. I 902). Vezi Dicţionarul
literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, Editura Academiei, I 979, p. 66 I.
7
Cu titlu similar, un Simeone Bărnuţiu, nesemnat, va apărea şi în Gazeta Transilvaniei, XXX,
I 867, nr. 64, p. 1.
2
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O dată cu anul 1878, poate şi pentru a se marca cei 70 de ani de la
ideologului paşoptist, va începe seria articolelor lui G. Bariţiu, printre
primele încercări de cercetare sistematică asupra operei bărnuţiene, articole ce vor
apărea în revistele Transilvania (Braşov) 8 şi Observatoriul (Sibiu) 9 , fiind scoase la
iveală, cu această ocazie, câteva documente din perioada blăjeană. Tot în aceşti
ani, sunt publicate cunoscutele Suveniruri contimporane 10 ale moldoveanului
George Sion, fragmente din acestea despre adunarea de la Blaj, la care a participat
direct şi autorul, fiind publicate un an mai târziu în coloanele revistei orădene
Familia 11 • Alăturat suvenirurilor amintite, prin pana directorului acestei reviste,
Iosif Vulcan, este publicată admirabila poezie Bărnuţ. La a 25-a aniversare a
morţii sale, poate, cel mai poetic elogiu adus vreunui fiu al acestor locurii, după
noi, un adevărat imn al comunităţii bocşene 12 .
Un germene al viitoarelor monografii găsim în serialul unui alt Ion Pop [Reteganul], cunoscutul povestitor ardelean: Simion Bărnuţiu - Schiţă biografică ideile şi lucrările lui, apărut în revista gherleano-clujeană Amicul Familiei, XIV, nr.
l, 2, 3, 4/1890, iar în numărul următor al revistei (5) sunt publicate câteva Din
scrierile inedite ale lui S. Bărnuţiu 13 •
Coincident sau nu, la împlinirea a o sută de ani de la naşterea lui Simion
Bărnuţiu, se publică primul volum din Amintiri de la „Junimea" din Iaşi, vol. I,
(Bucureşti, 1908), unde, autorul, G. Panu, descrie figura romantică a profesorului
ieşean, într-o faimoasă scenă:
naşterea

„L-am zărit şi eu de mai multe ori pe Bărnuţiu. Bărnuţiu era profesor de
filosofie, originar din Transilvania, jucase un rol însemnat în mişcarea de acolo de
la 1848 şi ţinuse un discurs rămas celebru în câmpia Turdei, la o mare întrunire
românească. Cursurile universitare la început se făceau la liceu, cum se zicea mai
înainte Şcoala Mihăileană. Jucându-mă prin curtea externatului, vedeam pe la

Simion Bărnuţiu, în Transilvania, Sibiu, 1879; cf. Istoria filozofiei româneşti,
Editura Academiei R.S.R„ 1972, p. 226, nota 1.
Y G. Bariţiu, Urmările primei publicaţiuni a lui Simion Bărnuţiu, în „Observatoriul", IV, 1881, nr.
6, p. 21-22; nr. 7, p. 25-26; idem, Documente relative la procesul de Ia Blaş dintre anii 1843-1846, în
„Observatoriul", IV, 1881, nr. 8, p. 29.
10
G. Sion, Suvenire contimporane, Bucureşti, 1888; idem, Proză. Suvenire contimporane.
Ediţie îngrijită, cu un studiu introductiv, glosar şi note de Radu Albala, Bucureşti, ESPLA, 1955,
p. 321-323.
11
G. Sion, Bărnuţ şi adunarea de la Blaj (din Suveniruri contimporane, 1888), în Familia, 1889,
p. 314-316.
12
I. Vulcan, Bărnuţ. La a 25-a aniversare a morţii sale, în Familia, Anul XXV ( 1889), nr. 27, 2/ 14
VII, p. 313; Şcoala Noastră, Anul IV, Nr. 3/1994, p. 103-104. Sub aceeaşi fascinaţie, poetul orădean
va reveni în paginile revistei sale cu acel La mormântul lui Bărnuţ, în Familia, XXXVII (1901), nr.
30, 29 VII/ 11 VIII, p. 349-350.
13
Vezi I. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti. Ediţia a II-a revizuită şi completată,
Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996, p. 35.
8

G.

Bariţiu,

Bucureşti,
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orele două pe un bătrân slab, cu o figură blândă, cu un aer foarte modest, în spate
cu o pelerină cenuşie, furişându-se printre elevi şi intrând în cancelarie. Noi, când
îl vedeam, suspendam jocurile, rămâneam aproape neclintiţi şi-l urmăream cu
ochii până când dispărea.
Vreun nou venit întreba:
Cine este aista, măi!
- Cum, nu-l cunoşti? Aista e Bărnuţiu, cel mai învăţat om, care ştie toate
tainele lumei...
Aveam un fel de respect religios noi, elevii cei mici, pentru dânsul, respect
pe care desigur îl căpătasem prin tot felul de istorisiri extraordinare ce ajunseseră
până la noi despre acest mare învăţat, atât prin Transilvania, cât şi de la noi din ţară.
Această teroare respectuoasă la nişte copii s-ar mai fi înţeles. Lucru însă
extraordinar este că Simion Bărnuţiu avea o influenţă aşa de irezistibilă asupra
studenţilor şi elevilor lui, încât îi hipnotizase, le inculcase în cap fanatismul ideilor
lui; vorbeau ca dânsul, se îmbrăcau ca dânsul, nici mai încape îndoială că gândeau
ca dânsul" 11 •
Tot sub semnul comemorării celor 100 de ani de la naşterea învăţatului
sălăjean, Ioan Raţiu, dascălul blăjean, specializat în micro-monografii 15 , publică, în
Luceafărul 16 , un text Simeon Bărnuţiu (1808-1864), inclus mai apoi în opera sa
Dascălii noştri (Blaj, 1908).
În plan sălăjean, sub semnătura lui D. Stoica şi I. P. Lazăr, acum (1908) va
apare prima sinteză românească de profil local, Schiţa monografică a Sălagiului
(Şimleu, 1908), unde, în paginile consacrate lui Simion Bărnuţiu, la capitolul
„Bărbaţi distinşi ai Sălajului", acesta este definit ca: „Cel mai mare bărbat al
17
Sălajului şi una dintre cele mai luminoase figuri ale generaţiei de la 1848" •
în 1914, la împlinirea a cincizeci de ani de la moartea autorului discursului
de la Blaj, sunt înregistrate doar două articole, semnate de către M. Strajan şi S.
Bornemisa, personajul Bărnuţiu devenind doar „un cântec de demult" 18 •

Perioada interbelică este mult mai fecundă din punct de vedere
istoriografic în raport cu viaţa şi activitatea lui Simion Bărnuţiu [C. Coposu
identifica, în perioada 1920-1940, peste 300 de articole comemorative şi elogii cu
privire la Simion Bărnuţiu]. Astfel, pe parcursul a două decenii se afirmă o pleiadă
G. Panu, Amintiri de la „Junimea" din laşi, voi. I, Bucureşti, Minerva, 1974, p. 18-21.
Vezi N. Comşa, T. Seiceanu, Dascălii Blajului 1754-1948, Bucureşti, Editura Demiurg, 1994, p. 127.
16
I. Raţiu, Luceafărul VII, Nr. 15, I aug. 1908, p. 355-365.
17
D. Stoica, I. P. Lazăr, Schiţa monografică a Sălajului, Şimleu, 1908, p. 117-120. Vezi şi Simion
Bărnuţiu (1808-1864), în Gazeta de Duminecă, an 5, nr. 23, 10 aug. 1908, p. I.
18
M. Strajan, Rolul lui Bărnuţiu în 1848, în „Luceafărul - revistă pentru literatură, artă şi ştiinţă",
Sibiu, an. XIII, nr. 10, 16 mai 1914, p. 287-292 şi nr. 11, I iunie 1914, p. 326-332;
/BORNEMISA, S. =I MARGEAN, Radu, Un cântec de demult. Amintirile lui Simion Bărnuţiu,
la 50 de ani de la moartea sa, în Cosinzeana, IV, nr. 21-22, 7 iun. 1914, p. 310-311.
14

15
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filosofice şi culturale a lui Simion
Bărnuţiu: apare prima monografie „integrală" (Gh. Bogdan-Duică, Viaţa şi ideile
lui Simion Bărnuţiu, Bucureşti, Tip. „Cultura Naţională", 1924, 244 p.); primele
exegeze moderne consacrate contribuţiei lui Simion Bărnuţiu Ia dezvoltarea
filosofiei (Marin Ştefănescu) 19 , a gândirii politico-juridice (Petre Pandrea, Filosofia
politico-juridică a lui Simion Bărnuţiu) şi oratoriei (I. Licea) 21 sau a gândirii
pedagogice româneşti (Ştefan Bârsănescu) • Cercetătorii îşi îndreaptă atenţia,
acum, tot mai mult asupra unor aspecte insolite din viaţa lui Simion Bărnuţiu,
prin publicarea unor manuscrise şi documente inedite de către Aurel A.
Mureşianu 23 G. Bogdan-Duică2 4, Coriolan Suciu25 şi AI. Marcu 26 , sau asupra
corespondenţei sale, trimise sau primite, relevată prin intermediul tiparului de
27
către aceiaşi Dr. Coriolan Suciu şi AI. Marcu28 , Ax. Banciu29 şi Enea Hodoş 30 •
de

cercetători dedicaţi valorificării moştenirii

20

22

Marin Ştefanescu, Filosofia românească. (La philosophie roumaine.[Pour la Transylvanie: S.
Micu, G. Lazăr, S. Bărnuţiu]). Bucureşti, Tip. „Răsăritul". 1922. in-8°, IX +328 p.
2
" P. Pandrea, Izvoarele doctrinei lui Bărnuţiu. Contribuţiune la istoria dreptului public român.
Savigny şi Bărnuţiu, în Revista de drept public, III, 1928, nr. 2, p. 370-400; idem, Filosofia politicojuridică a lui Simion Bărnuţiu Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă «Regele Carol II»,1935,
in-8°, 233 p. (Biblioteca de filosofie românească).
21
LICEA (Ioan). Studii şi cercetări. Galaţi, Tip. George Jorică, [1936], in-8°, 192 p. [Orateurs
roumains au 19-e siecle, Simion Bărnuţiu, p. 64-71].
22
S. S. Bârsănescu, Prima pedagogie sistematică la români (1830-1880) ... §. Simion Bărnuţiu, în
Istoria filosofiei române.[Omagiu profesorului Ion Petrovici}, Bucureşti, 1941, voi. V, p. 669-671
23
Aurel A. Mureşianu , Simion Bărnuţiu în preajma marei adunări naţionale a Românilor din
Ardeal şi Ungaria din 3/15 Mai 1848. Cu o scrisoare inedită a lui Bărnuţiu din 7 Aprilie 1848. Sibiiu,
Tip. Arhidiecezană, 1921, in-S 16 !).; Transilvania, 1921, LII, p. 244-259.
2
~ G. Bogdan-Duică, Notes-ul de însemnări al lui Simeon Bărnuţiu, 1849-1863. Bucureşti, Tip.«
Cartea Românească», 1924, in-8°, 26 p. (Extr.An. lnst. Ist. Naţ., 1923, II);idem, Notiţe literareculturale. {S. Bărnuţiu], în Transilvania. 1927, LVIII, p. 106; idem, Procesul lui Simeon Bărnuţiu.
(Contribuţii) , în R. Teol., 1934, XXIV, p. 322-343 (2 facsim.); idem, Mici studii istorice. Procesul lui
Simeon Bărnuţiu, în R. Teol., 1934, XXIX. p.322-344. (3 pi.).
25
Dr. Coriolan Suciu, Bărnuţiu, candidat de episcop, în Cult.Creştină, 1926, XV, p. 291-296;
idem, Două capitole din viaţa lui S. Bărnuţiu, în Patria, 1930, XII, No. 189, p.1-4; Crâmpeie din
procesul dintre profesorii de la Blaj şi episcopul Lemeni (1843-1846), Blaj, 1938.
26
Al. Marcu, Simion Bărnuţiu, Al. Papiu llarian şi Iosif Hodoş la studii în Italia, în Memoriile
secţiunii literare al Academiei Române, Seria III, Tomul VII, Bucureşti, 1934, p. 173-334.
27
Dr. Coriolan Suciu, Ioan Maniu şi Simeon Bărnuţiu. Fragmente din corespondenţa între nepot
şi unchiu, în Soc. de Mâine, 1926, III. p. 623-624; idem, Corespondenţa lui Ioan Maniu cu Simion
Bărnuţiu (1851-1864). [Lucrare publicată cu prilejul serbărilor unirii, aranjate pentru comemorarea
primului deceniu de la înfaptuirea unităţii naţionale a tuturor Românilor (IO -20 Mai 1929)], Blaj,
Tip. Seminarului Teologic Greco-Catolic, 1929, in -8°, 470 p.
28
Al. Marcu, Simion Bărnuţiu şi Pietro Monti. Cu o scrisoare inedită. Bucureşti, Cultura
Naţională, 1927, in-8°, 8 p. (Extr. din Omagiu lui I. Bianu).
29
Ax. Banciu, Scrisori vechi. S. Bărnuţiu către Iacob Mureşianu, în Ţara Bârsei, 1931, III, p. 135145, 269-270, 471-475; idem, Scrisori vechi. {S. Bărnuţiu şi A. Florian către Iacob Mureşianu], în
Ţara Bârsei, 1932, IV, p. 225-229.
30
E. Hodoş, Din corespondenţa lui Simion Bărnuţiu şi a contemporanilor săi, Sibiu, Tip.
Vestemean, 1944.
19

0
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Presa românească interbelică îşi va pune la dispoziţie coloanele sale pentru
a se consemna împlinirea a 60 de ani de la moartea lui Simion Bărnuţiu prin mai
multe articole comemorative semnate de Gh. Bogdan-Duică (Convorbiri Literare
şi Societatea de mâine) 31 şi Septimiu Popa (Cosinzeana) 32 • De-a lungul acestei
perioade interbelice, tot mai multe sunt portretele sau medalioanele, publicate în
presa timpului sau între coperţile unor cărţi, prin care se glorifică personalitatea
lui Simion Bărnuţiu, postulând-o în panteonul marilor personalităţi ale neamului,
ca model paideic, vrednic de urmat prin virtuţile sale dovedite şi forţa exemplului
său. Astfel stau lucrurile cu Ion Foti (Universul Literar) 33 , P. Marcu-Balş
(Gândirea) 34, Ioan Ardeleanu-Senior (Şcoala Noastrăl 35 sau N. Roşu (Convorbiri
Literare) 36 - în presă, sau în cărţi: N. Iorga (Oameni care au fost)37, I. ArdeleanuSenior (Oameni din Sălaj. Momente din luptele naţionale ale românilor sălăjeni,
Zalău, Tip. „Luceafărul", 1938) 38 şi Vasile Netea (Figuri ardelene) 39 •
Indiferent de tipul discursului ales, despre marele Simion Bărnuţiu s-au
scris binemeritate pagini memorabile. Până la 1948; după opinia noastră, modele,
în acest sens, rămân studiul istoricului literar Ovidiu Papadima (Simion Bărnuţ.
Un profet al naţionalismului de azi), publicat, mai întâi, în Familia {1935) 40 şi, mai
ales, cel al filosofului clujean D. D. Roşca, intitulat Europeanul Bărnuţiu {1944) 41 •
Spre exmplificare, dăm două citate edificatoare, în acest sens, primul din O.
Papadima {1935):
„Acesta a fost Simion Bărnuţ cel adevărat.
A fost un bloc de gândire românească, barbar dăltuit dacă vreţi, aspru în
colţuri - mai ales pentru binecrescutul Maiorescu, care se plângea delicat de
violenţa rostirii tribunului ardelean (Critice II, p. 246), negândindu-se că Eminescu
31

Gh. Bogdan-Duică, Simion Bărnuţiu. Cu prilejul aniversării a 60-a a morţii sale, în Convorbiri
Literare, 56, nr. 6, iun. 1924, p.432-436. [Despre Dreptul public al Românilor de Simion Bărnuţiu);
idem, Despre Simeon Bărnuţiu, în Societatea de Mâine, 1925, II, p. 581.
32
Septimiu Popa, Simeon Bărnuţiu. Şaizeci de ani de la moartea lui, în Cosinzeana, 1924, VIII,
nr. 9-10, p. 106.
33
Ion Foti, Simeon Bărnuţiu, în Univ. Lit., 1929. XLV, No. 34, p. 530-531.
31
P. Marcu-Balş, Semnificaţia lui Bărnuţiu, în Gândirea, 1929.IX, p. 195-199.
35
I. Ardeleanu Senior, Oameni mari ai Sălajului. Simion Bărnuţiu (1808-1864), în Şcoala
Noastră, an 10, nr. 7, septembrie 1933, p. 249.
36
Roşu (N.), Simion Bărnuţiu naţionalist şi democrat, în Conv. Lit„ 1935, LXVIII, p. 122-131.
37
N. Iorga, Simion Bărnuţiu, în Oameni cari au fost, I, Bucureşti, 1934, p. 196-199.
38
I. Ardeleanu Senior, Simeon Bărnuţiu, în Oameni din Sălaj. Momente din luptele naţionale ale
românilor sălăjeni, Zalău, Tip. „Luceafarul", 1938, p. 111-116.
39
V. Netea, Figuri ardelene, Bucureşti, 1943.
40
Ovidiu Papadima, Simion Bărnuţ. Un profet al naţionalismului de azi, în Familia, 1935, II, No.
7-8, p. 3-17; Creatorii şi lumea lor. Schiţe de critică literară, Bucureşti, Fundaţia Regală pentru
Literatură şi Artă, 1943, p. 11-32; ibidem, Bărnuţ student întârziat, p. 32-37.
" D. D. Roşca, Europeanul Bărnuţiu, Sibiu, Tip. Dacia Traiană, 1944; idem, Oameni şi climate,
Cluj, 1971, p. 71-101.
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trebuia să vină, peste câţiva ani, să sune şi mai îngrozitor, chiar ca expresie a
partidului maiorescian, buciumele de aramă ale revoltei sale româneşti.
A fost un om în care au căpătat - într'una din clipele tulburi ale noastre glas de trâmbiţă aproape toate dezideratele sfinte ale naţiei noastre celei vechi, care
murea, şi celei noi, care nici astăzi nu a venit încă deplină.
Chip statuar cu două feţe, ca Janus Bifrons, al naţionalismului nostru,
Bărnuţ reprezintă în adevăr, într'o înmănuchiere care te miri cum a fost cu putinţă,
tristeţea sălbatică a trecutei Românii care murea şi voinţa dârză, înfruntătoare de
oameni şi veacuri, a noii Românii de a se clădi ea însăşi, dacă trebue să se clădească
din nou"12 ;
şi

un altul din D. D.

Roşca

(1944):

„Acum o sută de ani, inteligenţa şi sufletul lui Bărnuţiu au fost ochii cei mai
departe şi mai limpede-văzători pe care neamul nostru îi deschisese spre Europa.
Prin lupa măritoare şi aproape-aducătoare a inteligenţei lui Bărnuţiu a descoperit
pentru întâia oară cu luciditate completă acest popor că, prin armele sale de luptă
poate cea mai tare era aceea spre care întindea mâna fiul de ţăran sălăjan: prin
oratorul doctrinar din catedrala Blajului, Europa îmbia poporului român de
pretutindeni raţiuni universal-omeneşti în sprijinul unor drepturi şi realităţi naţionale.
Alţii înainte şi după el, au luptat şi continuă să lupte pentru aceste drepturi
cu argumente istorice, filologice ori geografice. el e cel dintâi care a cerut
argumente şi filosofiei. Adresându-se însă acesteia, Simion Bărnuţiu îşi lega
implicit soarta argumentelor sale de soarta unei table de valori de cultură, pe care
autorului prezentelor pagini i-a plăcut să Ie numească veşnice" 43 •

[Comentariile sunt de prisos!]
Perioada 1944-1964. Schimbările „cataclismice" 4\ petrecute în România
după cel de-al doilea război mondial prin căderea regimului fascist al Gărzii de Fier
şi răsturnarea monarhiei, pe de o parte, iar, pe de alta, prin intaurarea regimului
democrat-popular, vor determina profunde transformări în viaţa intelectuală din
ţară, cu puternice şi nefaste consecinţe pentru istoricii români; toate ducând la
respingerea treptată a istoriogratlei vechi şi la impunerea materialismului istoric ca
şi concepţie şi metodă de interpretare a faptului istoric45 •
12
·

O. Papadima, op. cit., 1943, p. 31.
O. O. Roşca, op. cit., 1971, p. 101. Autorul face aluzie la cunoscutul său eseu, Valori veşnice
(1941), retipărit în Puncte de sprijin, Sibiu, Editura „Ţara", 1943.
"' Fr. Kellogg, op.cit., p. 83.
15
· Asupra întregii perioade comuniste s-au pronunţat nume ilustre în istoriografia românească,
cum ar fi P. Teodor, care a reconstituit magistral Scena istoriografică română postbelică de până în
1989 (Apostrof. anul I, nr. 3-4, 1990, p. 30; II, anul I, nr. 5-6-7, 1990, p. 35; idem, Introducere în
istoria istoriografiei din România, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2002, p. 223-233), iar
academicianul Al. Zub, decanul de vârstă al istoriografiei româneşti, i-a consacrat o întreagă carte, la
fel de nuanţată şi sugestiv intitulată Orizont închis. Istoriografia română sub română sub dictatură,
Iaşi, Institutul European, 2000.
-n
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Perioada de tranziţie către totalitarism şi de scriere a istoriei dominată de
cenzura ideologică, se încheie în anul 1948, odată cu instalarea unui regim stalinist
„dur şi pur", urmând aşa-numita perioadă dogmatică, care, din punct de vedere
istoriografic, este dominată de Istoria lui M. Roller; marii noştri istorici afirmaţi
interbelic sfârşesc tragic, fiind, rând pe rând, epuraţi din învăţământ şi cercetare,
apoi încarceruiţi, dintre ei pierind în închisorile comuniste (Gh. I. Brătianu şi Al.
Lapedatu) 46 .
Sub spectrul acestui „orizont închis" al ideologiei totalitare îşi scriu
articolele despre S. Bărnuţiu câţiva intelectuali români de incontestabilă valoare 47 •
Astfel, sociologul G. Em. Marica mărturiseşte că, deşi l-a scris în 1958 (150 de ani
de la naştere), textul despre Discursul lui Bărnuţiu de la 2/14 mai 1848 n-a putut
să-l publice decât în 197748 •
Anul 1964, an care marca o sută de ani de la moartea fruntaşului paşoptist,
cu ocazia sesiunii festive a Academiei şi Universităţii din Cluj, va cunoaşte
lansarea în istoriografie a câtorva viitori exegeţi de primă mână ai operei
bărnuţiene; i-am numit aici pe Radu Pantazi49 , Dumitru Ghişe 50 , Pompiliu
Teodor51 şi Ştefan Pascu52 •
Sub spectrul acestui „orizont închis" al ideologiei totalitare, istoriografia
românească va fi şi de acum încolo, pentru multă vreme, „marcată de stigmatul
cenzurii" şi a intervenţiei politicului în scrierea istoriei.
Perioada 1965-1989 este caracterizată, în prima sa parte (până în 19721974, când cu tezele din iulie şi Programul PCR) printr-o relativă deschidere faţă
de Occident, fiind reluate contactele cu mediile din Apus. După 1974, istoriografia
românească, treptat, se va polariza spre un istrumentum regni ceauşist, cu „istorici
angajaţi în direcţiile preconizate de Putere", pe de o parte, iar pe de alta spre o
direcţie care „nu s-a confundat cu istoriografia oficială" 53 • În ce priveşte Simion
Frederick Kellogg, O istorie a istoriografiei române. Prefaţă de Alexandru Zub, Iaşi, Institutul
European, 1996, p. 83.
17
' N. Bagdasar, Concepţia social-politică a lui Simion Bărnuţiu, în Studii şi Cercetări Ştiinţifice,
[Iaşi], Seria III, Ştiinţe sociale, VI, 1955, nr. 3-4, p. 241-259; I. Lăzărescu, Discipolii lui S. Bărnuţiu,
în Studii şi cercet. ştiinţifice, filologie, Iaşi, tom VII, 1956, 2, p. 20.
8
' G. Em. Marica, Studii de istoria şi sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-iea,
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, I, p. 121-136.
49
R. Pantazi, Simion Bărnuţiu, în Contemporanul, nr. 22, 29 mai 1964, p. I, 2.; idem, Simion
Bărnuţiu, în Istoria gândirii sociale şi filozofice în România. Acad. C. I. Gulian (red. resp.), Bucureşti,
Editura Academiei R. P.R„ 1964, p. 202-205.
so D. Ghişe, P. Teodor, Contribuţii la cunoaşterea activităţii filosofice a lui Simion Bărnuţiu, în
Revista de Filosofie, 11, 5, 1964, pp. 357-369.
51
P. Teodor, Memento în memoria lui Simion Bărnuţiu, în Tribuna, 8, nr. 23, 1964, p. 9.
52
Şt. Pascu, Viaţa şi activitatea lui Simion Bărnuţiu, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series
Historia, 1964, fasc. I, p. 7-17; Pietre de temelie din trecut pentru vremurile de astăzi, Cluj, 1967, p.
125-135.
53
P. Teodor, op. cit„ Cluj-Napoca, Editura Accent, 2002, p. 232-233.
46
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Bărnuţiu,

în genere, s-a bucurat de tratamentul unor istorici serioşi, chiar dacă,
uneori, a fost privit strict din perspectiva filosofiei marxist-leniniste (de exemplu,
ampla monografia semnată de Radu Pantazi, Simion Bărnuţiu. Opera şi gândirea,
Bucureşti, 1967).
În 1974, Simion Bărnuţiu devine subiectul unei aplicate teze de licenţă,
intitulată Elemente raţionaliste şi spiritul antiteologic în gândirea lui Simion
Bărnuţiu, 1974, 63 p. [ms. dactilo], susţinută în cadrul Facultăţii de IstorieFilosofie a Universitaţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, autor fiind viitorul
doctor în filosofie, profesorul şi ziaristul Valentin Dărăban.
Încă de la primul său număr (1977), anuarul muzeului nostru, Acta Mvsei
Porolissensis, va fi gazda generoasă a multor pagini dedicate gânditorului de la Bocşa54 •
În peisajul revuistic şi editorial naţional, am depistat, până acum, vreo 35 de
referinţe din această perioadă şi alte peste 40 elaborate în perioada postdecembristă (vezi anexa) 55 •
În încheiere, doar câteva cuvinte privind starea valorificării moştenirii
bărnuţiene. Deşi dispunem de o asemenea literatură valoroasă despre Simion
Bărnuţiu, opera acestuia, spre ruşinea noastră - a tuturora, dacă vreţi -, a rămas,
în bună parte, tot în forma sa manuscrisă 56 . De remarcat şi mai mult decât
lăudabile sunt eforturile lui I. Chindriş de a acoperi acest gol ce persistă în cultura
noastră 57 •

În aceeaşi ordine de idei, ne exprimăm, şi aici, regretul pentru dispariţia
a dr. Valentin Dărăban, fiu al acestor locuri (n. Câmpia 1948 - m.
Zalău 1996), cel care, după opinia noastră, ar fi putut da monografia ideală şi s-ar
fi putut consacra tipăririi complete a zestrei de manuscrise rămase de la Simion
Bărnuţiu. Era cel mai pregătit, fin cunoscător, ba chiar un exeget, al operei
gânditorului de la Bocşa 58 • Mai adânc decât conducătorul său de doctorat,

prematură

51
' V. Dărăban, Unele aspecte ale raportului dintre limbă, cultură şi libertate naţională în gândirea
lui Simion Bărnuţiu, în ActaMP, I, 1977, p.305- 31 O; idem, Libertate naţională - libertate ecleziastică
în gândirea lui Simion Bărnuţiu, în ActaMP, II, 1978, p, 339-349.
;; Însă, despre toate cele scrise despre Simion Bărnuţiu după 1989, poate, vom avea ocazia să
vorbim altădată, ca parte a doua a lucrării.
56
Vezi lista manuscriselor în I. Oros, Dr, Valentin Dărăban - un exeget al operei lui Simion Bărnuţiu,
în ActaMP, XXII, 1998, p. 439-441. Pentru starea de fapt actuală, vezi nota asupra ediţiei de I. Chindriş,
la Simion Bărnuţiu, Istoria filosofiei, voi. I, Editura România Press, Bucureşti, 2000, p. 15-18.
57
S. Bărnuţiu, Discursul de la Blaj şi scrieri de la 1848. Ediţie îngrijită de Ioan Chindriş, ClujNapoca, Uniunea Mondială a Românilor Liberi, 1990; I. Chindriş, Simion Bărnuţiu. Suveranitate
naţională şi integrare europeanâ. O hermeneutică de texte, Cluj-Napoca, 1998; Simion Bărnuţiu,
Istoria filosofiei, ediţie princeps după manuscris inedit, coordonarea ediţiei, text îngrijit şi notă
asupra ediţiei de -, I-II, Editura România Press, Bucureşti, 2000-2002 (coautori minori: MihaiTeodor Racoviţan, Gavril Matei şi Ionuţ !sac).
5
" Despre locul lui S. B. în scrierile lui V. Dărăban a se vedea I. Oros, Dr. Valentin Dărăban - un
exeget al operei lui Simion Bărnuţiu, în ActaMP, XXII, 1998, p. 435-438.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Simion

Bărnuţiu

(1808-1864) - repere istoriografice (T)

379

profesorul Radu Pantazi. Cum am susţinut şi în altă parte, pentru el, „opera lui
Simion Bărnuţiu era o a doua Biblie". Beneficia de avantajul imens de a fi venit
din interiorul acestui topos al Sălajului, atât de binecuvântat. Din păcate, după
cum ştim, lucrurile au luat o altă întorsătură, neaşteptată, cea fatal-mioritică a lui
„n-a fost să fie" (C. Noica). Tot dintre sălăjeni, un Claudiu Mesaroş (acum tânăr
universitar timişorean) este mai mult decât de admirat pentru studiul său de mare
profunzime despre Logica lui S. Bărnuţiu 59 • Dar, cine poate centripeta spre noi
aceste capacităţi?
Anul trecut, în luna august, cu prilejul simpozionului de la Bocşa,
dezvăluiam, în premieră, intenţia noastră, a celor de la Secţia de Istorie, de a
pregăti, în perspectivă, un volum „Im memoriam Simion Bărnuţiu -200 de ani de
la naştere", o antologie care să cuprindă o selecţie din tot ce s-a scris mai
semnificativ, de-a lungul timpului, despre acesta, ceea ce va oglindi, astfel, modul
de receptare a ideilor sale 60 • Cercetarea activităţii lui Simion Bărnuţiu a fost şi este
o preocupare constantă în cadrul Muzeului: în primul rând, prin persoana dlui
coleg Ioan Musca (care, printre altele, împreună cu regretatul Doru E. Goron, a
realizat un număr integral -Acta MP XXII, 1998 -, dedicat momentului 1848 şi a
comemorării a 190 de ani de la naşterea gânditorului), cuprinzând peste douăzeci
de articole dedicate lui Bărnuţiu; iar, mai nou, şi colegul Marin Pop, care se
preocupă de receptarea personalităţii sale în conştiinţa sălăjenilor61 • Şi totuşi,
Simion Bărnuţiu rămâne, în mare parte, necunoscut.
Actualitatea lui Simion Bărnuţiu constă în modernitatea şi europenitatea
operei sale, după cum a demonstrat filosoful D. D. Roşca, încă în anul 1944. Pe
urmele acestuia, reînnodând firul istoriei, Ioan Chindriş îşi intitulează recenta şi
absolut lăudabila sa antologie, chiar sugerând această idee: Simion Bărnuţiu.
Suveranitate naţională şi integrare europeană. O hermeneutică de texte62 •

*
În 1889, la 25 de ani de la moartea fruntaşului paşoptist, comparând, pe
drept, zicem noi, mormântul lui Bărnuţiu cu vestita Meccă arabă, poetul orădean
Iosif Vulcan, spunea:

• Claudiu Mesaroş, Consideraţii asupra logicii lui Simion Bărnuţiu. Cursul de Logică tipărit la
în 1871, în ActaMP, XXIII/2, 2000, p. 473- 483.
0
' Din păcate, pentru conducerea de atunci a muzeului n-a existat interes pentru acest proiect.
61
Marin Pop, Simion Bărnuţiu (1808-1864). Comemorare - 140 de ani de la moartea sa, în
Curierul administraţiei sălăjene, an 7, nr. 8, mai 2004, p. 2; idem, Simion Bărnuţiu comemorat de
către sălăjeni, în prima jumătate a secolului al XX, în Caiete Silvane, Serie nouă, Anul II, Nr. 6 (18),
iulie 2006, p. 8-9.
62
Cluj-Napoca, 1998.
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Eşti mică Bocşă,

dar la tine
Românii vin să ţi se-nchine,
Căci e un farmec nalt şi sfânt;
O stea conduse regii-odată;
Pe tine două ni te-arată:
Bărnuţ în leagăn şi-n mormânt,
Că ş-un profet şi semizeu.
Anul trecut, la simpozionul ştiinţific organizat la Bocşa, Simion Bărnuţiu personalitate marcantă a Ţării Silvaniei (26 august 2007), afirmam următoarele:
„Rămâne de văzut, dacă, şi la anul, când se vor împlini 200 de ani de la naşterea
marelui gânditor român şi fiu strălucit al acestui sat, Simion Bărnuţiu, vom
demonstra că ştim să cinstim cum se cuvine acest eveniment crucial din viaţa
culturală a Sălajului, măcar, şi că, atunci, vom putea rosti, din nou, aceste versuri
cu cugetul împăcat: „Eşti mică Bocşă, dar, la tine, Românii vin să ţi se-nchine... ".
Dacă judecăm după amploarea manifestărilor de-acum, se pare că nu neam pus întrebarea în zadar.

ANEXA
A MONOGRAFII, STUDII, ARTICOLE, MEDALIOANE ETC.
Nr. Anul
Referinţa bibliografică
crt. apar.
1.
1852 A. Papiu Ilarian, Istori'a Romanilor din Daci'a Superiore, Tomulu II.
Evenemintele Romaniloru la a. 1848. Pene la Adunarea din 15./3. Maiu
inclusive, Viena, Cu literele lui C. Gerold si fiiu, 1852, p. 212-214 (213bis!)
[„Intelighentia adunata in beserica poftesce pe Simeone Barnutiu se
vorbesca."]
2.
1864 Serbare funebră în memoria lui S. Bărnuţiu, în „Anuarul general al
Ministerului Instrucţiunii Publice pe 1863-1864".
3.
1864 Demetriu Coroianu, Cuventarea tienuta cu ocasiunea imormentarei mento-

4.

5.

rului natiunei romane: Simeone Barnutiu, prin R[everendi]smulu domnu
vicariu Foraneu al Silvaniei - ln Bocsi'a romana, 2 iuniu s.n. 1864, în Foaie
pentru minte, inimă şi învăţătură, XXVII (1864), nr. 5, p. 34-37. [Panegiric, cu
consideraţii de ordin filozofic-social în prima sa parte. A apărut şi în
Concordia, IV (1864), nr. 47, p. 186, nr. 48, p. 191-192.
1864 I. Grozescu, La mormentulu lui Simeone Barnutiu, în Foaie pentru minte,
inimă şi învăţătură, XXVII (1864), nr. 5, p. 40 (Versuri funerare. Reproducere
din Umoristu.
1864 J[oan?] Ga[lu?], Necrologu + Simeone Barnutiu, în Foaie pentru minte, inimă
şi învăţătură, XXVII (1864), nr. 5, p. 33. [Reportaj despre înmormântarea lui
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apel pentru ridicarea unui monument la mormântul lui
A apărut şi în Concordia, IV (1864), nr. 47, p. 186.
Funerariele lui Simeon Bărnuţiu, Iaşi, Tip. Buciumul român, 1865.
A. I. Georgiu, Elogiu lui S. Bărnuţiu cu ocazia inaugurării bustului la
Universitate, Iaşi, 1866.
Ion M. Popu, Simion Bărnuţiu, în Amicul Şcoalei, 1866.
Simeone Bărnuţiu, în Gazeta Transilvaniei, XXX, 1867, nr. 64, p. 1.
T. Maiorescu, Dereptul public al românilor şi şcoala lui Bărnuţiu, în
„Convorbiri literare'', I, nr. 20, dec. 1867, nr. 21, ian. 1868, nr. 23, 24, febr.
1868; idem, sub titlul Contra şcoalei lui Bărnuţiu, Iaşi, Ediţiunea şi imprimeria
societăţii „Junimea", 1868; idem, Critice 1866-1907. Voi. 1-11. Bucureşti, Socec
& Comp„ 1926-1928, p. 195-254.
V. Gr. Pop, Conspect asupra literaturei române şi scriitorilor ei de la început şi
până astăzi, în ordine cronologică, partea I, Bucureşti, Tip. Grecescu, 1875,
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CĂRTURARUL MOISE SORA NOAC ÎN TIMPUL

EVENIMENTELOR DIN 1848/1849
VIOREL CÂMPEAN

THE SCHOLAR MOISE SORA NOAC
IN THE TIME OF THE EVENTS OF 1848/1849
Abstract: The scholar Moise Sora Noac (1806, Haţeg-1862, Bozânta
Mare) was retrieved for the Romanian historiography in the JO'h decade of

20°' century, although in a work that appeared in his lifetime, an author from
Transylvania, who went to Moldavia, used to put aside to other important
Romanian Church personalities.
His active involvement in the national history, his eagerness in
spreading the ideas, his mailings to the revolutionaries from Transylvania,
and the connections with the Romanians over the mountains, but mostly his
participation in events, including imprisoning. al/ these confirm the idea that
Moise Sora Noac was a major revolutionary from Satu Mare.
The revolution will prove to be a victory. by the rights that were
obtained for the Romanians, which wi/l improve over time. But for Noac,
taking into account strictly his personal life, after the revolution there will be
no flourishing time. However, thi can be another proof of his affiliation to the
revolutionary generation. As other revolutionaries ended up in exile or (and)
poverty, this is a/so the case of Noac, who dies in exile and poverty in Bozânta
Mare. Moise Sora Noac's grave is no longer kept as with another forefather
esteemed by him, Gheorghe Şincai.
Rezumat: Cărturarul Moise Sora Noac (1806, Haţeg-1862, Bozânta
Mare) a fost recuperat pentru istoriografia română în deceniul opt al
secolului XX, deşi, într-o lucrare apărută încă în timpul vieţii sale, un autor
transilvănean, trecut în Moldova, îl alătura altor importante feţe bisericeşti
române.
Militantismul lui necontenit, colaborarea activă la foile naţionale,
râvna în răspândirea acestora, corespondenţa cu paşoptiştii din Transilvania,
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legăturile avute cu românii de peste munţi, dar mai ales participarea la
evenimente, inclusiv întemniţarea, fac să fie întemeiată afirmaţia că Moise
Sora Noac a fost unul din paşoptiştii sătmăreni de frunte.
Prin drepturile aduse românilor, care vor rodi în timp, revoluţia se va
dovedi o victorie. Pentru Noac însă, limitându-ne strict la viaţa sa personală,
nu va veni o perioadă prea înfloritoare, după revoluţie. Dar, poate aceasta
este încă o dovadă a apartenenţei lui la generaţia paşoptistă. Precum alţi
paşoptişti au sfârşit în exil sau (şi) în sărăcie, aşa avea să-şi sfârşească zilele
Noac, exilat şi în sărăcie, la Bozânta Mare. Aidoma unui înaintaş venerat de
el, Gheorghe Şincai, nici mormântul lui Moise Sora Noac nu se mai
păstrează.

Keywords: the scholar Moise Sora Noac, The Great National Union of
Blaj, charges, prison, bishops.
Cuvinte-cheie: cărturarul Moise Sora Noac, Marea Adunare
Naţională de la Blaj, acuzaţii, închisoare, episcopi.

Cărturarul Moise Sora Noac (1806, Haţeg-1862, Bozânta Mare) a fost
recuperat pentru istoriografia română în deceniul opt al secolului :XX1, deşi, într-o
lucrare apărută încă în timpul vieţii sale, un autor transilvănean trecut în Moldova
îl alătura altor feţe bisericeşti române precum: Dionisie Lupu, Veniamin Costachi,
Samuil Micu Klain, Petru Maior, Gheorghe Şincai, Vasile Moga, Andrei Şaguna,
Timotei Cipariu, S. Bărnuţiu, Simion Balint, Aron Pumnul etc. 2 • Ultimul pomenit
din şirul de iluştri preoţi-cărturari, Aron Pumnul, îl aşează la loc de cinste în
cunoscutul său op 3• Apoi, arareori s-a mai scris despre această interesantă
personalitate transilvăneană a secolului XIX.
Preot greco-catolic, fiu al vicarului de Haţeg Matei Soranul, după ce îşi
începe slujirea în parohii bihorene din preajma Beiuşului (Auşeu, Drăgoteni,
Fiziş), nefiind agreat de către curtenii episcopali, Moise Sora Noac îşi va desfăşura
activitatea preoţească de prin 1836 până la repausare în Sătmarul istoric. Lăsăm
iarăşi pe Aron Pumnul să caracterizeze destinul preoţesc pe care i l-au pregătit lui
Noac mai marii săi: „pentru scriptele sale despre limbă, <latinele şi originea
românilor fu expus la mari prigoninţe, şi sînţindu-se preot, fu trimes pururea de la
o comună săracă şi rea la alta mai săracă şi tot mai rea" 4 •
A colaborat la publicaţii din mai multe provincii locuite de români. Astfel,
până acum ştim de colaborarea la următoarele „foi naţionale": Gazeta de

Doru Radosav, Cărturarul Moise Sora Novac, în „Anuarul Institului de Istorie", Cluj, XXI,
1978, p. 1O; Viorel Faur, Moise Sora Noac-un cărturar transilvănean mai puţin cunoscut, în „Crisia",
III, Oradea, 1973, p. 235-241.
2
Nicefor Iliescul, Ştiinţa şi cultura preutului român, 1861, p. 3.
3
Aron Pumnul, Lepturariu românesc, IV, partea II, Viena, 1865, p. 37-39.
1
' Ibidem, p. 38.
1
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Transilvania, Foaie pentru minte, inimă şi literatură, Organul luminării, Curier de
ambe sexe, Magazin istoric pentru Dacia, lnvăţătoriul satului, Concordia.
Dimensiunea personalităţii lui Noac este dată şi de corespondenţa pe care a
întreţinut-o cu figuri centrale ale românismului transilvan din epoca lui: George
Bariţiu, Timotei Cipariu, Aug. Tr. Laurian. Corespondenţă publicată parţial în
ultimii ani. Pe plan local, am căutat să scoatem în evidenţă personalitatea sa,
subliniind faptul că el are întâietate în culegerea folclorului din părţile sătmărene5,
sau am marcat bicentenarul naşterii 6 •
Nu insistăm aici asupra activităţii sale trudnice de traducător, lămuritoare
fiind cuvintele unui atent cercetător cultural, care, pe bună dreptate afirmă că
Noac a făcut din gestul traducerii anticilor „un caz de conştiinţă" •
Cât despre locul lui în istoria literaturii române, alături de alţi confraţi, face
parte din categoria poeţilor care s-au bucurat odinioară de o relativă popularitate,
ajunşi însă acum pe „lista poeţilor pierduţi, pentru noi, în neantul uitării" 8 .
Cercetarea atentă a activităţii sale publicistice poate aduce surprize, recent
am depistat fabula Ţapul şi oile, semnată cu pseudonim în Foaie pentru minte,
7

inimă şi literatură 9 •

Într-o lucrare consacrată dimensiunii ideologice a paşoptiştilor, Moise Sora
Noac e plasat alături de I. Mani şi N. Tincu-Velia 10, în imediata apropiere a
nucleului care a clădit edificiul literar al acestei generaţii. Afirmaţia că „prin
însufleţirea cu care s-a avântat în mişcarea revoluţionară de la 1848 în părţile
sătmărene, [ ... ] ocupă un loc de cinste în rândurile cărturarilor militanţi
paşoptişti, din întreg vestul Transilvaniei" 11 , este adeverită de fapte.
Înainte de publicarea „corpus" -ului Bariţ şi a documentelor referitoare la
1848, un istoric al meleagurilor sătmărene afirma că „Românii din apropierea
Sătmarului au simţit la fel cu cei din Ardeal, însă fiind amestecaţi cu Unguri şi
neavând conducători înflăcăraţi, nu s-a putut dezvolta aici o mişcare atât de
Viorel Câmpean, Moise Sora Noac - deschizător de drum în culegerea folclorului românesc din
Satu Mare, în "Confluenţe", II, Satu Mare, nr. 3, septembrie 2006, p. 5-6.
6
V. Câmpean, 1 August - 200 de ani de la naşterea preotului-cărturar Moise Sora Noac, în
"Informaţia de duminică", 6 august 2006 (text apărut ulterior şi în V. Câmpean, Oameni şi locuri din
Sătmar, Ed. Citadela, Satu Mare, 2008, p. 60-63).
7
Ioan Chindriş, prefaţă la voi. Nicolae Pauleti, Scrieri. Poezii originale, folclor, traduceri din
Ovidiu, 1980, p. XXXV.
8
Mircea Zaciu, Argument pentru o istorie a literaturii române contemporane în "Tribuna", Cluj,
XVI, nr. 7 (791 ), 17 febr. 1972.
9
V. Câmpean, O fabulă semnată cu pseudonim de Moise Sora Noac în „Foaie pentru minte,
inimă şi literatură", în "Citadela", Satu Mare, an II, nr. 4-5 /7-8), iulie-septembrie 2008, p. 9-10.
10
**'Ideologia generaţiei române de la 1848 în Transilvania, 1968, p. 112.
11
Ioan Ardeleanu - Senior, Cărturarul Moise Sora Novac şi mişcarea revoluţionară de la 1848, în
„Cronica sătmăreană", Satu Mare, 12 mai 1973.
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întinsă şi îndelungată

ca la Românii din Ardeal" 12 • Peste ani, prefaţând volumul de
documente referitoare la mişcările revoluţionare din 1848 în zona Sătmarului,
Ştefan Pascu va scrie că „Locul central al vieţii politice româneşti în acele zile îl
ocupă Medieşul Aurit, iar cel mai influent luptător era M. S. Noac" 13 • De notat că
afirmaţia lui Ştefan Pascu vine doar să-l adauge pe influentul luptător,
necontestând „locul central" ocupat de Medieşu Aurit, considerat întocmai şi de
pomenitul istoric sătmărean. Cu argumente documentare.
Revenind la parohiile sărace în care a funcţionat Noac, vom analiza în acest
material evenimentele de la 1848/1849 petrecute în zona satului Nanda, astăzi
Hurezu Mare, localitate aflată în comuna Supur, la interferenţa dintre judeţele
Satu Mare şi Sălaj, în acei ani la limita dintre principatul Transilvaniei şi Ungaria.
Dealtfel, în perioada interbelică Hurezu Mare a aparţinut judeţului Sălaj.
Cercetarea documentelor a permis să se afirme că „dintre comitatele din
Ungaria cu populaţie românească, mai ales în comitatul Sătmar au fost reprimări
exemplare împotriva ţărănimii răsculate" 14 •
Acuzaţiile aduse lui Noac îl aşează cu uşurinţă între cei mai înflăcăraţi
conducători ai mişcărilor revoluţionare din comitatele aparţinătoare la Partium.
Este semnificativă şi edificatoare opinia lui despre evenimentele petrecute în
primăvara lui 1848. Spune el că: „sînt convins că sub cel mai mare foc singur eu cu
activitatea mea am apărat satele acestea din margine de pierire, cari erau menite
focului" şi că de asemenea clerul orădean a scăpat de nota infidelitatis datorită lui 15 •
Rămânând la clerul orădean precizăm că cel superior a avut o atitudine
conjuncturală şi oscilantă, pe când cel inferior a demonstrat în timpul acelor
evenimente „opţiuni democratice mai apropiate de tendinţele evolutive ale
societăţii" 16 •

Erau aceşti preoţi, inclusiv Noac, slujitori în sate dar „se ridicau cu mult
deasupra condiţiei lor umile, prin cultură şi atitudine naţională" 17 • Dintre ei îi
enumerăm pe: Gheorghe Creţ, Ignatie Baku, Ioan Pac, Ioan Cristian, Ioan
Munteanu. Împreună cu cel din urmă amintit preot, Moise Sora Noac contribuise
la ajutorarea lui Al. Gavra în tipărirea unui prim volum din „Cronica ... "lui Şincai 18 •
Alexandru Dobaşi, Mişcările revoluţionare din 1848 în părţile sătmărene, în AIIN, Cluj, 19281930, p. 449.
13
„* Lupta românilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului naţional unitar român.
Documente 1848-1918, Bucureşti, 1989, p. 4.
"'Victor Cheresteşiu, Adunarea Naţională de la Blaj, 1966, p. 258.
" Preotul Moise Sora Noac lui A. Tr. Laurian la Viena, în „Convorbiri literare", Bucureşti,
XXXIII, 15 mart. 1899, p. 203.
16
I. Căluşer, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, 2000, p. 209.
17
Ibidem, p. 225.
18
I. Căluşer, Constantin Mălinaş, Din viaţa şi activitatea lui Ioan Munteanu, în „Crisia", Oradea,
XI, 1981, p. 145.
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Picătura

care a umplut paharul „păcatelor" lui Noac faţă de stăpânire,
ducând la arestarea lui din 1848, a fost organizarea unei procesiuni în satul vecin,
Racova, eminamente românesc, spre deosebire de Nanda (Hurez), care avea o
minoritate şvăbească. Dar, să dăm cuvântul lui Noac, o relatare făcută din temniţa
careiană către Bariţiu: Jn 7 mai, voind şi eu şi poporenii mei a serba ziua libertăţii
comune, am sfinţit flamura maghiară în biserică, apoi cu aceea şi cu patru prapori
bisericeşti cu toată comunitatea merserăm a ţine lithie pînă la biserica satului
vecin Racova, cântând psalmul: Înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, că cu noi este
Dumnezeu etc. şi cântarea lui Moise Calul şi pe călăreţul etc. Ajungând acolo,
intrarăm în biserică, şi după ce cântarăm Tedeum sau Mărire întru cei de sus, le
spusei o predică potrivită sărbătorii acesteia alese; după aceasta ieşirăm din
biserică, să ne întoarcem acasă, când iacă racovenii ne ieşiră înainte, să rămânem
la puţine ospăţ. [ ... ]
Şvabii din sat care văzură că aninarăm flamura în turnul nostru, că
cântarăm nişte cântări nemaiauzite lor, şi socotite de batjocură, neştiind ei că-s
cântări sacre, fug la Carei, la noul foispan (comite suprem) groful Karolyi George,
care mult îşi roade unghiile pentru robotele pierdute dimpreună cu oficialii lui,
[ ... ] îndată ţinând o adunare extraordinară, face ca să mă prindă ca pe răzvrătit
(tulburător )"1 9 •
Manifestaţia condusă de Noac nu a fost întâmplătoare, întrucât în cursul
lunii aprilie, „locuitorii din Racova şi Hurez erau pe cale să urce pe pământul
domnesc" 20 • Vom vedea că acuzaţiile aduse lui Noac vin şi din partea oficialilor
din Solnocul de Mijloc. Putem presupune că, după o vizită făcută în acest comitat,
la Zalău, în luna aprilie, a dobândit Noac entuziasmul revoluţionar. O bucurie
imensă l-a năpădit auzind discursul baronului Wesellenyi care spusese, după
mărturia lui Noac:"de nu voi fi spre binele ţării şi mai vârtos al comitatului
acestuia etc.: să ardă scaunul acesta sub mine cum a ars sub Dozsa" 21 •
Trebuie să amintim că şi la Hurezu, precum în alte comune sătmărene din
zonă, s-au înregistrat împotriviri la conscripţiile în gărzile naţionale maghiare 22 •
Pe de altă parte, nu pulea să nu ştie Noac ce se întâmplase şi mai ales ce
urma să se întâmple la Blaj. Autorităţile comitatense solicitaseră încă din 3 mai
introducerea statariului. Noac nu a scăpat de arestare, mai ales că el era unul
dintre intelectualii care au răspândit manifestele fruntaşilor ardeleni, organizatorii
Marii Adunări Naţionale de la Blaj, în acele zile din aprilie-mai 184823 •
19

B.A.R„ Mss. Rom„ 1000/1, f. 18-19.
„Pesti Hirlap" din 11 mai 1848; cf. Aurel Vaida, Revoluţia de la 1848-1849 în nordul
Transilvaniei, 1998, p. 185.
21
B.A.R„ Mss. Rom., 1000/l, f. 18-19.
22
D. Radosav, Cărturarul Moise Sora Novac, 1978, p. 105.
23
A. Vaida, op. cit„ p. 191.
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Nu ştim cu precizie data arestării dar este cert că autorităţile au reuşit să
împiedice prezenţa lui la Marea Adunare Naţională de la Blaj 24 . Din Cronica
şcolară care se găseşte la parohia Hurez, putem întrezări atmosfera din acel sat
imediat după procesiune. În 8 mai 1848, Noac a notat cum l-au judecat pe Vida
Vasile, un locuitor hurezan care spusese despre participanţii la procesiune că „au
umblat să horească". În cele din urmă, în judecarea lui Vida, acesta „s-a hotărât
să-şi ceară iertare şi să se împace cu toţii, promiţând că nici el nici servitorii lui no să-i mai aducă nici o jignire preotului, eclegiei, altfel va fi pedepsit. Au semnat:
Vida Vasile, Moise Noac, Necşe Gavril (corator principal), Pop Nicolae şi încă 17
iscălituri" 25 •

Vom înşira acum acuzaţiile care i s-au adus, urmând ca apoi să îl lăsăm pe
Noac să le comenteze. Cronologic, întâi avem un document trimis de către
vicecomitele Sătmarului, Gabany Sandor, ministrului de interne, Szemere
Bertalan, datat 11 mai 1848, Carei. Astfel, aflăm că Noac este acuzat de către
comitetul pentru menţinerea ordinii din comitatul Solnocul de Mijloc că:
- i-a speriat pe evreii din acel comitat;
- i-a amăgit pe iobagi, promiţându-le eliberarea care nu le-a fost acordată;
- agită populaţia românească împotriva şvabilor.
Pentru investigarea acestor acuzaţii a fost trimis la Hurez, judele nobiliar 6 •
Urmează, apoi, în 18 mai, un raport către acelaşi ministru de interne,
adresat de însuşi comitele suprem, groful Karolyi Gyorgy. Din acest raport aflăm
că Noac mai este acuzat că:
- s-a numit de la sine putere căpitan al gărzii cetăţeneşti;
- pentru ca funcţia sa să aibă autoritate, a obţinut un steag;
- a numit cu de la sine putere un locotenent şi caporali;
- împovărează locuitorii cu diferite servicii de gardă;
- provoacă în continuu neînţelegeri între locuitorii români şi cei şvabi ai
localităţii;

- a luat sigiliul comunei - Nantii - de la judele şvab;
- răspândeşte în comitalul vecin, Solnocul de Mijloc, noţiuni false despre
libertate, prin care se ameninţa proprietatea moşierească.
Rechizitoriul comisiei pentru menţinerea ordinii din comitatul Sătmar a
slabilit că „duhovnicul" era vinovat, hotărând arestarea imediată a acestuia27 •
Socotind acuzaţiile ca fiind „forfoane" (scorneli), Noac spune că a fost
acuzat că a trimis cărţi de rugăciune în Ţara Românească şi Moldova, pentru „ca

24

Ibidem, p. 228.
A.N.D.J. Maramureş, fond Mihai Bălaj, dosar 59, f. 15.
26
Documente privind Revoluţia de la 1848 în Ţările Române, C. Transilvania, voi. III, 1982,
p. 453-454.
27
Idem, voi. IV, p. 186-187.
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să

scoale pe români" asupra maghiarilor2 8• Noac mai crede că a fost pârât de şvabi
pentru că „a făcut răscoală şi a cântat batjocuri", şi de evreul din sat pe care l-a
oprit „să nu ţină vinărsăria lângă biserică, unde jidovul arunca mai sub ferestre
toate lăturile de prune şi de vinarsuri de alte specie"29 • Noac, scriind lui Bariţiu,
spune că a fost acuzat şi de alte forfoane şi minciuni de care nu s-au mai pomenit;
în orice caz a fost „botezat de izgato, csendhaborito (tulburător al păcii sau al
liniştii, agitator) 30 •
Din închisoare Noac trimite două scrisori lui Bariţiu. Prima, datată în 21
mai 1848, vesteşte că „în Ungaria se dezvelesc nori grei asupra libertăţii". Cu greu
a reuşit să procure hârtie şi cerneală. Îi descrie manifestaţia dedicată „zilei
libertăţii comune", necazurile cu şvabii. Descrie apoi condiţiile din închisoare,
faptul că nu are voie să vorbească cu nimeni, fiind deţinut „ca Cristos între doi
tâlhari". Parohul şi protopopul local au fost împiedicaţi să-l vadă, iar despre
superioritatea ecleziastică, nu ştia că este informată sau nu. Nădejde într-însa însă
nu-şi punea. Nu avea voie nici a se ruga lui Dumnezeu, cărţile fiindu-i interzise.
Avea însă „conştiinţa curată de orice învinuiri politice şi criminale, fiind odihnit
[... ] ca la casa parohiei".
Face preţioase precizări despre evenimentele din zonă, anunţând că sunt
arestaţi 12 ţărani din Ciumeşti, 11 din Berinţa, 14 din Resighea, pentru că au
recuprins pământul luat lor de groful Karolyi. Cu aceeaşi iluzie a libertăţii
comune. Era conştient că s-ar putea să fie jertfit, căzut acolo în „nelibertate
strânsă" din care ştia că nu va putea scăpa fără patroni şi fără bani mulţi" 31 •
Nobilii ar fi dorit desigur să-i menţină în sclavie pe români, lucru confirmat
de Noac, care a auzit pe mai mulţi proprietari spunând că dieta n-ar fi avut putere
asupra lor şi că „iobagii noştri trebuie să ne rămâie" •
„După nori, senin!" spune el pentru a-şi exprima bucuria recăpătării
libertăţii, în 26 mai 1848. „Sutele de învinuiri politice se cunoscură a fi fără
fundament", deşi mai erau de judecat acuzaţiile din Solnoc. La eliberare precizează
că, deja, „dimpreună sunt 327 robi. De când e comitalul Sătmar n-au fost atâţia" 33 .
Având la îndemână Cronica şcolară din Hurez aflăm că, sub prezidenţia
subprefectului de la judecătoria din Domăneşti, au ajuns la concluzia că toate erau
calomnii false aduse din setea răzbunării, ceea ce i-au adus 9 zile de suferinţă grea.
32

Lupta românilor din judeţul Satu Mare„ ., 1989, p. 70-71.
Documente privind Revoluţia de la 1848 în Ţările Române, C. Transilvania, voi. IV, p. 309.
30
Ibidem, p. 31 O.
JI ***Din istoria Transilvaniei, voi. II, 1963, p. 21-22; ***Pagini din istoria Maramureşului,
1967, p. 106.
32
„Gazeta de Transilvania", nr. 42 din 24 mai 1848, p. 174-175; cf. Gelu Neamţu, Revoluţia
românilor din Transilvania 1848-1849, 1996, p. 50.
33
Lupta românilor din judeţul Satu Mare„., 1989, p. 71; V. Faur, Mărturii documentare inedite
despre anul revoluţionar 1848 în Transilvania, în „Familia", Oradea, aprilie 1973, p. 7.
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Lecturând în continuare documentul, vom adeveri intuiţia lui Noac, precizată
anterior: „După evocările verbale ale adormitului în Domnul, Ştefan Pop, fost
paroh de Babţa, Moise Sora Noac şi acest amintit paroh erau aievea destinaţi la
spânzurătoare, însă Noac, ca asesor comitatens (megyei tablabir6) printr-un amic
al său de mare influenţă la vicecomitele şi la şefii statoriali (căci erau statariu în
răscoala din 1848 - 1849), au izbutit să se poată dezvinovăţi, ceea ce succedând, au
fost eliberaţi, ambii din temniţă şi scăpaţi de la moarte" 34 •
Confirmarea celor relatate în Cronica şcolară o aflăm într-o altă scrisoare,
din 1850, după scurgerea evenimentelor deci. După ce arată că îi fusese gătită
calea către furci, Noac afirmă că „numai cu multe spese (cheltuieli) şi iscusinţă
procedură îmi putui mai susţine viaţa" 35 •
După cum se vede, afirmaţia din închisoare, că nu va scăpa de acolo decât
cu patroni şi cu bani mulţi, a fost verificată de desfăşurarea evenimentelor.
Am pomenit mai sus atitudinile diferite ale clerului inferior şi ierarhului,
împreună cu curtenii săi. Vom detalia acum aceste atitudini, îndeosebi ale
episcopului, totul culminând cu acel celebru sinod de la sfârşitul lui august 1848.
Pe când Noac conducea procesiunea „în cinstea libertăţii comune" şi i se
pregătea deja „calea către furci", la sediul episcopiei din Oradea, ep. Vasile Erdelyi
publică în 11 mai, o circulară prin care îi îndeamnă pe preoţii români uniţi „să
asculte de mai-marii lor şi să aibă iubire frăţească faţă de Ungurii, care le-au dat
libertatea" 36 •
Aflat în „nelibertate strânsă", „dată" de aceiaşi unguri, Noac scrie că nu ştie
dacă autoritatea ecleziastică are cunoştinţă sau nu despre întemniţarea sa.
Episcopul Erdelyi avea treburi mult mai importante, emiţând în aceeaşi lună mai,
încă o circulară, prin care „îşi îndemna enoriaşii la linişte şi la credinţă faţă de
guvernul revoluţionar, mult mai moderată decât prima. Clerul inferior, care
cunoştea cerinţele naţiunii române, exprimate la Blaj, când însuşi spiritul vremii
se schimbase, nu putea concepe şi accepta atitudinea episcopului lor care voia să
şi impună şi de această dată punctul de vedere" 37 •
Dintre preoţii care au fost prezenţi la Marea Adunare Naţională de la Blaj
din 3/15 mai, îl menţionăm pe Ioan Munteanu, colaboratorul lui Noac, şi
cunoscut în acea vreme ca „vestitul revoluţionar reformator" 38 • Preoţi din zona de
interferenţă Sătmar-Sălaj prezenţi pe Câmpia Libertăţii au fost: Ioan Pop
Suduranul, Demetriu Coroianu, prin care, desigur, mesajul Programului de la Blaj
a fost receptat de către locuitorii din regiune 39 •
Cronica şcolară şi parohială Hurezu Mare, p. 37-38.
Lupta românilor din judeţul Satu Mare„„ 1989, p. 101.
36
Alessandru Papiu-Ilarian, Istoria românilor din Dacia Superioară. Schiţa tomului lll, 1943, p. 30.
37
I. Căluşer, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, 2000, p. 218.
3
" Ibidem, p. 224.
39
Viorel Ciubotă, D. Radosav, 1918 în Sătmar, 1996, p. 12.
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aceleaşi zile ale întemniţării lui Noac, episcopul Erdelyi a convocat

Consistoriul şi „împreună cu devotaţii lui [ ... ] va dezbate atitudinea preoţimii din
dieceză, constatând că <<unii preoţi cărora le este interzis a se amesteca în
treburile lumeşti, uitând de misiunea lor sfântă în actuala situaţie a patriei» „ 40 ,
îi cheamă să dea seamă. Preotul Ioan Munteanu a fost chemat la Tribunalul
Statarial din Oradea, urmând a fi închis pe ani grei sau chiar condamnat la
moarte. „Din ordinul lui Vasile Erdelyi el este trimis ca preot militar «capelan
castrens> > în armata revoluţionarilor maghiari, conduşi de generalul Bem" 41 .
Până la Sinodul diecezan din 29 august 1848 nu avem ştiri despre Noac.
Ştim că „forul suprem al bisericii catolice din Ungaria hotăreşte convocarea unui
sinod naţional în 24 sept. 1848 la Strigoniu". În acest sens, ep. Erdelyi emite la 17
iunie o circulară care prevedea că în termen de 20 de zile să se desfăşoare în fiecare
district protopopesc adunări pregătitoare 42 a sinodului diecezan care urma a se
desfăşura la Oradea, în perioada 29 aug. - 2 sept. 1848.
Interesant este faptul că în ajunul începerii sinodului, în casa protopopului
de Oradea, Ioan Bozontai, sub preşedinţia lui Christian Artemie a avut loc
„adunarea" a 50 de preoţi şi vicearhidiaconi greco-catolici (mai bine de jumătate
din cei care urmau să asiste la lucrările sinodului) din eparhia Oradiei, notar al
acestei „conferinţe ordinare" nefiind altcineva decât Moise Sora Noac. Adunarea
din acea zi avea rolul de a corecta anticipativ unele intenţii ale episcopului de
„control", abuziv, a lucrărilor sinodului. Se confirmă cele două moduri diferite de
înţelegere a situaţie din vara anului 1848. Episcopul şi „camarila" cu nestinsa poftă
de putere şi preoţimea de rând, dornică de reformare a administraţiei şi de
introducere în viaţa bisericii elemente democratice, în concordanţă cu spiritul
epocii43 •
„Cerinţele clerului inferior, în cadrul acestor sinoade, atât în problemele
ecleziastice cât şi naţionale au fost foarte progresiste, axate pe linia reformelor
democratice radicale, puncte de vedere care nu au coincis cu viziunea clerului
superior" 44 •
În ziua de 29 august preoţii au asistat la Sfânta liturghie în catedrala Grecocatolică din Oradea, deplasându-se apoi la curtea episcopală, unde la orele 9
„preşedintele episcop" Vasile Erdelyi a propus alegerea a numai doi notari,
întrucât dorea ţinerea unei conferinţe, iar nu a unui sinod.
Gruparea din jurul episcopului a rămas în minoritate, 16, faţă de 82,
contrarii lui, pe care îi numea „lazaroni" şi „proletari", informaţii pe care le aflăm
I. Căluşer, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, 2000, p. 223.
Ibidem, p. 226.
12
Ibidem, p. 227.
13
V. Faur, Sinodul eparhial greco-catolic din Oradea (29 august-I septembrie 1848), în „Cele Trei
Crişuri", Oradea, nr. 10-12, oct.-dec. 2004, p. 37-39.
" I. Căluşer, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, 2000, p. 229.
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dintr-o scrisoare a lui Noac către Bariţiu • Canonicul Szilagyi (urmaşul lui Erdelyi
la conducerea diecezei) ar fi afirmat că „în împrejurările actuale, a visa doar
despre naţionalitatea română ar constitui o vină" („a mostani koriilsenykben az
olah nem nemzetisegrol meg csak almodni is biin volna"). Acum se pare că şi i-a
transformat Noac pe cei doi superiori ai diecezei în duşmani personali. Asta
pentru că l-a acuzat, pe drept se pare, pe ep. Erdelyi, de însuşirea a 16 mii fl. arg.
din fondul văduvelor 46 •
Cert este că episcopul nu a reuşit să impună „conferinţa" în detrimentul
sinodului. Atitudinea sa rigidă, asociată cu „o anume superioritate agresiv afişată"
a declanşat controverse şi reacţii aprige din partea cleriului de rând 47 • După
liniştirea evenimentelor avea însă a se răzbuna pe cei care i-au opus rezistenţă în
zilele sinodului. Iar Moise Sora Noac a fost unul dintre aceştia.
Elocvent pentru purtarea lui Iosif Pop Szilagyi, „canonicul cel încins cu
sabia contra naţiunii" cum îl numeşte Noac, este faptul că „Sfinţia Sa care-şi lăsase
barba, de curând o rase şi acum nu suferă nici pe preoţii tineri care voind a se ţine
cu sufletul şi cu trupul de ritul răsăritean îşi cresc bărbile" 48 .
Relatări despre mersul lucrărilor sinodului a trimis Noac nu doar lui Bariţiu
ci şi la Blaj 49 •
Sinodul diecezan va fi considerat de către ep. Erde!yi, după întorsătura
evenimentelor şi până la moartea sa, nul. El va şi dizolva dealtfel lucrările
sinodului „datorită poziţiei tranşante îndreptată împotriva sistemului de
guvernare al diecezei, de demascare a neregulilor şi a abuzurilor făcute de
personalul din anturajul episcopului, de consilierii acestuia, printre care şi Iosif
Pop Szilagyi"50 •
Cu privire la tumultuosul sinod, mai menţionăm că s-au păstrat doar 3
procese verbale din totalul de 19. Se presupune că au existat indicaţii din partea
„superiorităţilor ecleziale, pentru rătăcirea, pierderea sau distrugerea lor" 51 •
Avem informaţii că în această perioadă, mai precis în 27 septembrie,
delegaţi ai comunei Nanda (Hurezu Mare) „au depus omagiile în faţa drapelului
imperial la Năsăud" 52 . Locuitorii din Nanda obţin o patentă în limba germană de
la Urban. Interesant este faptul că ea a fost înmânată de judele din Hurez
45

B.A.R., Mss. Rom. 1OOO, f. 21.
Preotul Moise Sora Noac către A. Tr. Laurian la Viena, în "Convorbiri literare", Bucureşti, 15
martie 1899, p. 204.
17
V. Faur, Sinodul eparhial greco-catolic din Oradea (29 august-I septembrie 1848), în „Cele Trei
Crişuri", nr. 10-12, oct.-dec. 2004, p. 55.
48
„Gazeta Transilvaniei", nr. 73, 3 sept. 1848.
19
„Organul Natiunale", Blaj, 1848, nr. 16, p. 72-73; nr. 17, p. 77; nr. 18, p. 81-82.
50
I. Căluşer, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, 2000, p. 229-230.
51
Ibidem, p. 231.
52
B. Dulgău, Consideraţii privind manifestările paşoptiste din zona Sătmarului, în „Satu Mare.
Studii şi comunicări'', 1998-1999, XV-XVI, p. 325.
45

46
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pretorului Boroş Balint care, la rândul său, a trimis-o comitetului comitatens.
Patenta era datată la Năsăud, în 29 septembrie 1848 53 • Neîndoielnic, Noac nu
putea fi străin de depunerea acelor omagii.
După cum am înfăţişat, Noac a afirmat că, datorită împotrivirii lui de a
semna scriptele omagiale către guvernul revoluţionar maghiar, „s-a mântuit tot
clerul Oradian de nota-infidelitatis" 54 • După ce toate districtele au subscris scriptul
omagial, deşi era încărcat cu cele mai neomenoase expresii asupra Casei Austriece,
spune Noac că „ne forţea şi pe noi să-l subscriem, ci ştiind eu că nu mă pot
depărta de nenumăratele mele frăţii pe care le am în primul Reg. Graniţiar, nici
pot ţine cu Măria Sa episcopul, care era şi acesta totuşi ungur, nici cu preoţimea
ungureană, foarte maghiarizată; tot am tărăgănat lucru de azi pe mâine cu
subscrierea, până intrară Muscalii înăuntru, şi aşa celelalte exemplare aşteptând
după al nostru, rămaseră netrimise în sus" 55 •
Când încep ostilităţile şi armatele conduse de generalul Bem intră înspre
Transilvania (decembrie 1848), iar în părţile Supurului de Sus neputându-se
organiza o rezistenţă armată, ţăranul Gheorghe Mureşanu încolonează pe tinerii
vrednici de a purta arme din Supurul de Sus, şi se îndreaptă cu ei spre Năsăud,
unde se pune sub ordinele colonelului Urban, comandantul regimentului II de
graniţă. Ceata de supurani de sub conducerea directă a lui Gh. Mureşanu este
sortită să înfrunte toate peripeţiile - înfrângeri şi victorii - ale regimentului II
grăniceresc, care ştim că, într-un moment dat, când Bem înainta vijelios spre
inima Transilvaniei, Sibiul, a fost nevoit să se retragă în Bucovina, de unde se
întoarce abia la sfârşitul primăverii 1849, odată cu intrarea armatelor ruseşti spre
Transilvania.
Luna mai a anului 1849 este interesantă pentru zona aceasta de interferenţă.
Iată ce s-a petrecut în localitatea apropiată Hurezului, Supuru de Sus. Vom cita
dintr-un manuscris aparţinând lui Ioan Ardeleanu-Senior: „Gheorghe Mureşanu
era în legătură de corespondenţă, prin curier, cu Ioan Coste, fost preot în timpul
acela al Supurului de Sus. Pe la începutul lunii mai 1849, Ioan Coste primeşte
ultima scrisoare de la Gheorghe Mureşanu. Armatele maghiare erau înfrânte, în
retragere şi în clocot de ură. Una dintre acestea, aflată în trecere prin Supurul de
Sus, respectiv comandanţii ei, au cunoştinţă că Ioan Coste este în legătură cu
armatele lui Urban şi că a primit chiar scrisoare de acolo. Somat să predea
scrisoarea şi să relateze ce ştie despre plecarea grupului de glotaşi condus de Gh.
Mureşanu, ceea ce ar fi adus măsuri de represalii şi asupra familiilor celor plecaţi,
Ioan Coste a refuzat orice destăinuire.
Lupta românilor din judeţul Satu Mare .. „ 1989, p. 93.
Preotul Moise Sora Noac către A. Tr. Laurian la Viena, în „Convorbiri literare",
martie 1899, p. 203.
55
Idem, p. 203.
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Cum retragerea armatei se făcea în mare pripă, tot la repezeală i se decide şi
lui Ioan Coste sentinţa: condamnarea la moarte prin ardere în vatra focului.
Sentinţa s-a executat imediat şi întocmai. În vechea casă parohială se afla un
cuptor care a fost înfocat şi peste jarul şi focul în flăcări a fost vârât Ioan Coste,
sfârşindu-se în chinuri amare.
Fiind ultimele armate în retragere, de îndată a urmat o destindere în părţile
Sălajului, fapt care a înlesnit ca în ziua de 14 mai 1849 săi se facă lui Ioan Coste o
înmormântare cu participări largi de mase populare în frunte cu fostul profesor de
fizică de la liceul din Blaj, Demetriu Coroianu" 56 • Iată deci ce cumplite acte se
petreceau în zonă.
Episcopul Erdelyi este deseori elogiat pentru diplomaţia sa. Uneori, poate
nu numai în cazul său, aceasta se confundă cu duplicitatea şi oportunismul. Căci,
după 13 aug. 1849, „aflând vestea capitulării armatei maghiare, abilul şi precautul
episcop Vasile Erdelyi va acţiona uimitor de rapid în vederea <<curăţirii>> sale de
orice urmă de necredinţă faţă de casa austriacă. Deja a doua zi, în 14 aug., emite o
circulară în limba română, şi până la sfârşitul vieţii sale toate circularele vor fi
astfel scrise, prin care preamăreşte pe Iosif I, care cu ajutorul armatei ţariste, a
restabilit pacea şi liniştea în ţară" 57 •
În 20 august, o altă circulară atenţiona preoţii să facă dispărute semnele
asupritoarei revoluţii: cocarde, ţinte, fâşii roşii etc. Episcopul are grijă să
tăinuiască şi actele emise în timpul revoluţiei, dezonorante pentru el şi pentru
preoţimea credincioasă lui 58 •
Apoi, în 14 sept. 1849, consistoriul diecezan va emite o circulară
„antiistorică" ce prevedea arderea „scriptelor de sub timpul revoluţiei'', atât cele
private cât şi cele oficioase. „Posteritatea poate mulţumi pentru <<lipsa de
disciplină» a preoţimii, care în multe parohii n-a respectat prevederile
circularelor şi au lăsat documentele intacte sau le-au anulat simbolic cu creionul,
ele rămânând lizibile [ ... J" 59 •
Un astfel de preot „indisciplinat", iarăşi, s-a dovedit a fi Noac, lucru reliefat
de scrisoarea din 20 febr.1850. Aflăm din această epistolă expediată lui Bariţiu din
Hurezu Mare că „eu de la începutul tulburărilor foarte mult am pătimit ca
ardelean, totuşi cu mare luare de seamă mi-am dus un ziar (jurnal, n.n.) despre
toate întâmplările din marginea ţării acesteia, de-mi veţi da voie, din când în când
voi împărtăşi câte oarece"60 • Spre deosebire de ierarhul său, cât de puţin precaut
era Noac. Căci circulara din 14 sept.1849 preciza clar: „Ca tot omul care va

56

Ioan Ardeleanu-Senior, Monografia satului Supurul de Sus, mss., 1969.
I. Căluşer, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, 2000, p. 239.
sR Ibidem, p. 239.
59
Ibidem, p. 240.
60
B.A.R., Mss. Rom. 1000, f. 22.
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îndrăzni

de acum înainte a ţine fiece scriptă din timpul revoluţiei în sens
revoluţionar scrisă şi se va găsi la el, au va îndrăzni cuiva a le arăta sau a vorbi fie
unde despre acele în sens revoluţionar, unul ca acela prin judieţele aşezate se va
judeca şi pedepsi"61 • Despre jurnalul lui Noac nu ştim mai multe. Ar fi lămurit
multe lucruri din viaţa lui, dar şi a evenimentelor din acei ani petrecute în ţinutul
Sătmarului.

Cum spuneam, după înfrângerea revoluţiei, episcopul Erdelyi şi-a răsturnat
atitudinea faţă de clerul diecezan. Cu diplomaţie, trebuie recunoscut, s-a apropiat
de curtea imperială, propunând acordarea de decoraţii unor preoţi fideli:
Gheorghe Creţ -„Crucea de aur", Ignaţie Balcu -„Crucea de argint", precum şi
altor 20 de clerici, între care şi „canonicul încins cu sabia contra naţiunii", Iosif
Pop Szilagyi. La capătul listei sunt menţionaţi Ioan Munteanu şi Ioan Cristian,
care de fapt, au avut cel mai mult de pătimit! 62 • Bineînţeles că nu găsim numele lui
Moise Sora Noac.
Îşi va căuta singur dreptate, scriind lui Aug. Tr. Laurian la Viena, în
speranţa dobândirii postului vacant de canonic la Oradea. Concepuse un raport
către comisarul regesc Kende, la Nanda deplasându-se o comisie pentru
verificarea celor scrise în raport. Noac era încă temător de piedicile pe care i le-ar
fi putut pune episcopul cu canonicul Szilagyi. Scrisoarea a fost expediată în 1850,
Noac în 1853 era încă paroh în Hurezu Mare!
Recompensa pentru Noac va veni însă, chiar dacă nu va fi una de natură
strict personală. Paradoxal, însă sigur forţat de împrejurări, episcopul Erdelyi
trimite o circulară în 10 sept. 1849, privind folosirea limbii române în dieceză,
cerând preoţilor ca „toate cererile şi rugările voastre la noi aşternute numai în
limba română să le propuneţi şi matricolele să le duceţi" 63 •
Noac se va conforma imediat, notând în matricole vestea încetării
maghiarismului, „să nu se mai pomenească, să-i fie ţărâna cât de grea, şi somnul
etern !"64 • Foarte interesante ni s-au părut îndeosebi trei file dintr-un registru
parohial care conţin, în ordine cronologică, o recomandare„.autoritară a
amintitului protopop, vicearchidiaconul Ştefan Szabo - unul din duşmanii lui
Noac, către predecesorul acestuia în parohia Nanda (pr. Alexandru Csigy), de a
folosi în registre limba maghiară. Apoi, consemnarea vizitei parohiale a
episcopului Erdelyi, desigur, tot în ungureşte; paroh era Noac. În fine, ziua mult
visată de Moise Sora Noac, care a adus încetarea maghiarismului 65 •
Ajungând la factorul lingvistic, trebuie să spunem că uneori paşoptiştii
mărturisesc preeminenţa acestuia „în faţa celui etnic, recurgând (Bălcescu,
I. Căluşer, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, 2000, p. 239-240.
Ibidem, p. 246.
63
Ibidem, p. 240-241.
64
A.N.D.J. Satu Mare, Col. Reg. Parohiale, dosar 788 Hurezu Mare, f. 29, 78, 110.
65
Idem, f. 27, 28, 29.
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Bărnuţiu, Papiu Ilarian etc.) la afirmaţia lui Bonfini că în cursul secolelor românii
s-ar fi luptat mai mult pentru limbă decât pentru viaţă.[ ... ] Limbă şi naţionalitate,
limbă şi unitate sunt concepte sinonime pentru cei mai mulţi dintre paşoptişti" 66 •
Referindu-ne la limba română scrisă în Sătmar, putem să-l instalăm pe
Noac în fruntea cărturarilor care au dat adevărate bătălii pentru câştigarea
dreptului de a vorbi şi scrie româneşte. Forţa cuvântului scris era însă bine
cunoscută şi autorităţilor care s-au străduit din răsputeri să-l împiedice. Este de
menţionat şi atitudinea ostilă a unor conaţionali dezrădăcinaţi ai lui Noac67 • Din
mediul preoţesc chiar.
Vom continua cu o nouă mostră de duplicitate a episcopului Erdelyi, şi
care-l priveşte direct pe Noac. În 1852 el susţine necesitatea abonării preoţilor la
Gazeta ... , criticându-i totodată, că nu colaborează îndeajuns la această foaie
naţională68 • În scrisoarea către Bariţiu din 1860 f.[ără] 1.[oc] f.[ără] d.[ată], Noac îl
roagă pe acesta ca, în cazul publicării, să semneze: „De lângă Nistru". Apoi îşi
explică întreruperea colaborării, prin faptul că bunul lui episcop l-a oprit a mai
scrie la Braşov. Şi precizează numele episcopului; Vasile Erdelyi de la Oradea Mare 69 •
Relatările lui Noac referitoare la cele întâmplate în 1848 precum şi la
atmosfera postrevoluţionară au darul de a umple un gol istoriografic. Scriind
aceluiaşi Bariţiu în 20 sept. 1850, înfăţişează acţiuni de reprimare în zona
Chioarului, Codrului şi Subcodrului: „la deprădarea şi omorârea chiorienilor
(fiind) Katona şi Telesci mai multu au condus Eătvăs Mihai şi totuşi e liber, iar la
omorârea racovenilor Baros Balint, la deprădarea subcodrenilor de la Baitza şi
Bersaua (Bârsău) etc. unul Kaizer care şi acum e oficial în comitalul vecin
Kraszna" 70 • În 7 mai 1853 mai relatează despre arestarea lui Decsey fostul comis
peste Silvania şi Chioar în timpul revoluţiei prins la Cehal (Tăşnad), Jibou,
Năsăudu, Rocna, Kăvesdu (Chiejd), Corund şi Supur, Zalău şi alte sate sînt gata
de a depune mărturie despre crimele sale" 71 •
Interesante sunt informaţiile despre situaţia economică a ţărănimii române,
necazurile survenite după eradicarea sistemului monetar Kossuthian, creşterea

prestaţiilor după desfiinţarea iobăgiei 72 •

Ce s-a întâmplat după 1849? În primul rând toamna anului 1849 aduce
pentru Noac bucuria libertăţii de a nota în registrele parohiale în limba română.
O interesantă relatare, din perspectiva atitudinii sale în timpul
evenimentelor şi a consecinţelor suportate, trimite confesorului său - îndrăznim
Florian Roatiş, Paşoptismul - O filosofie românească a istoriei, 2001, p. 234.
Cultură sătmăreană în presa interbelică, 2003, p. 23.
68
I. Căluşer, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, 2000, p. 254.
69
B.A.R., Mss. Rom. 1000, f. 37.
70
B.A.R., Mss. Rom. 1000, f. 22.
71
„Gazeta Transilvaniei", nr. 39, 16 mai 1853.
72
O. Radosav, Cărturarul Moise Sora Novac, 1978, p. 105.
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spunem, George Bariţiu. Anume necrologul preotului Ioan Munteanu, o figură
interesantă a nordului transilvan.
Dar iată fragmentul care ne interesează: „Acum am rămas eu în unghiile
leilor, şi mă luase pe mine nainte trimiţând dela Orade prin generalul Braunhof
mandat la oficiul gendarmeriei să-mi confişte toate scrisorile şi să mă ducă prins
la Orade - precum au şi urmat în togma - şi până am fost închis în toată ziua
mergea Vancea [viitorul mitropolit, n.n.J ca secretariu al episc.[opului) la cartierul
auditorului militar pârându-ne şi rugându-l în numele episcopului ca nu cumva să
mă sloboadă curând - drept că la mine se aflau tare multe proclamaţiuni
koşutiane şi documente cu rădicata, - da după ce le-am spus că eu întradins le-am
cumpărat pe bani, ca să-mi adun ca scriitoriu documinte, să pot lucra istoria
revoluţiunei deplinu, s-a schimbat opiniunea auditorilor, mai vârtos după ce
căpătară informaţiunea foarte bună scaunul militariu, dela fostul adjutant din Cluj
şi Ober Jenesal Noak - care acuma e căpitan în Slavonia - acesta fiindu-mi văr
primar şi ştiindu-mi viaţa m-au defensit bine şi am scăpat la 3 luni acasă - însă
episc.[opul] tot nu s-a odihnit până nu m-au scos din parohia de Nanda, şi m-au
izgonit aici în Kiovar la Bozânta" 73 •
Iată deci, preocuparea lui Noac de a strânge documente „cu rădicata", în
vederea scrierii „istoriei revoluţiunii deplinu".
Nimeni nu poate contesta faptul că şi în Sătmar a avut loc o revoluţie
autentic românească, integrată revoluţiei tuturor românilor. Rolul lui Moise Sora
Noac a fost unul dintre cele mai importante. Scoaterea la lumină a noi documente,
eventual a jurnalului său, ar amplifica, desigur, cunoaşterea faptelor, implicit a
personalităţii acestuia. „Activitatea lui începe în prima jumătate a secolului XIX-iea
şi continuă până în deceniul al şaptelea al secolului trecut (XIX - n.n.) fiind situat
în cadrul generaţiei postiluministe, în prelungirea programului de emancipare
prin educaţie şi cultură, beneficiind din plin de experienţele luptelor revoluţionare
paşoptiste" 74 •
Către final, dorim să punctăm legăturile lui Noac cu fraţii cei mai apropiaţi
din Transilvania, românii din Solnocul de Mijloc şi Crasna. Din Şimleu, capitala
culturală a Sălajului românesc, loc de unde îi parveneau foile naţionale în perioada
când a slujit la Nanda 75 , aflăm că în 1850 profesorul Andrei L. Pop, la fel de
îndrăgostit precum Noac de cuvântul românesc aflător în gazetele naţionale, îi
scria aceluiaşi Bariţiu că Sora Noac e în pace acasă, după ce a scăpat şi dânsul „de
atâtea apăsări" 76 • Afirmaţia că Noac era într-o bună relaţie cu „profesorul de
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B.A.R., Mss. rom., 1000/1, f. 27-28.
V. Ciubotă, D. Radosav, 1918 în Sătmar, 1996, p. 43.
75
Lupta românilor din judeţul Satu Mare ... , 1989, p. 102.
76
Vasile Vetişanu - Mocanu, Cartea Şimleului - Repere istorice şi culturale ale
1985, p. 204.
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poezie" din inima Silvaniei nu ni se pare hazardată. Numit şi „Braşovul Sălajului'',
Şimleul, prin apropierea în kilometri de Hurezu Mare a facilitat puternice legături
lui Noac cu elita intelectuală a acestor locuri. Fiind sediu al vicariatului încă din
1810, mulţi români din ţinuturile vecine Sălajului, între care şi din Sătmar, alergau
la vicarul foraneu pentru fărâma lor de dreptate. În special când acest post a fost
ocupat de viitorul mitropolit de la Blaj, Alexandru Şterca Şuluţiu 77 • în 26
noiembrie 1850, Noac însemnează pe o evanghelie că în acea zi a primit vestea
numirii lui Şuluţiu în scaunul episcopal blăjan • Apoi, cea mai evidentă dovadă a
legăturilor strânse ale lui Noac cu frământările din Sălaj, Solnocul de Mijloc în
acea vreme, este acuzaţia din zilele revoluţiei, venită şi din acest comitat.
Militantismul lui necontenit, colaborarea activă la foile naţionale, râvna în
răspândirea acestora, corespondenţa cu paşoptiştii din Transilvania, legăturile
avute cu românii de peste munţi, dar mai ales participarea la evenimente, inclusiv
întemniţarea, fac să fie întemeiată afirmaţia că Moise Sora Noac a fost unul din
paşoptiştii sătmăreni de frunte.
Prin drepturile aduse românilor, care vor rodi în timp, revoluţia se va
dovedi o victorie. Pentru Noac însă, limitându-ne strict la viaţa sa personală, nu va
veni o perioadă prea înfloritoare, după revoluţie. Dar, poate aceasta este încă o
dovadă a apartenenţei lui la generaţia paşoptistă. Precum alţi paşoptişti au sfârşit
în exil sau (şi) în sărăcie, aşa avea să-şi sfârşească zilele Noac, exilat şi în sărăcie, la
Bozânta Mare. Aidoma unui înaintaş venerat de el, Gheorghe Şincai, nici
mormântul lui Moise Sora Noac nu se mai păstrează.
Parafrazând unul din biografii lui, vom conchide spunând că, în perioada
revoluţiei: Moise Sora Noac s-a dovedit „un temerar care a sfidat furtunile
istoriei" 79 • Prin activitatea lui şi prin faptul că a desfăşurat-o pe meleaguri sătmă
rene, poate fi considerat, pe drept cuvânt, „un cărturar sătmărean paşoptist" 80 •
78

Ioan Ciocian, Biserica şi societatea românească din Transilvania. Vicariatul Silvaniei în a doua
a secolului al XIX-iea, 2000, p. 49.
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A.N.D.J. Maramureş.fond Mihai Băla), dosar 59, f. 12.
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I. Ardeleanu - Senior, George Bariţ şi contemporanii săi, în „Cronica sătmăreană", Satu Mare,
11 iulie 1973.
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Voicu D. Rusu, Moise Sora Novac - un cărturar sătmărean paşoptist, în „Cronica sătmăreană",
Satu Mare, 11 aug. 1984.
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Noac lui Bariţiu, din Nantii (Hurezu Mare) în 26 febr. 1847
(B.A.R. mss. rom. 1000/l, f. 13).
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REMEDII ŞI COMPORTAMENTE ÎN TIMPUL
EPIDEMIEI DE HOLERĂ DIN 1830-1831,
ÎN TRANSILVANIA
FLORIN-IOAN CHIŞ

REMEDES ET COMPORTEMENTS AU COURS DE L'EPIDEMIE DE
CHOLERA DE 1830-1831, EN TRANSYLVANIE

Resume: Apres des siecles de la peste depuis 1830, le cho/era apparaît
en Europe. Reaction de la population est similaire a celle pendant Ies
epidemies de peste, mais Ies mesures de sante et le discours medical plus
prononce conduisent aune meilleure gestion des periodes morbide.
Rezumat: După secole de ciumă, începând cu 1830 în Europa apare
holera. Reacţia oamenilor este asemănătoare celei din timpul epidemiilor de
ciumă, dar măsurile sanitare şi un discurs medical tot mai pronunţat duc la o
mai bună gestionare a perioadelor morbide.
Mots-cles: remede, cholera, comportement, mesures de sante, discours
medical.
Cuvinte-cheie: remediu, holeră, comportament, măsuri sanitare,
discurs medical.

Abia scăpată de cavalerul apocaliptic ce bântuise atâtea veacuri Europa,
societatea transilvană dă piept cu o nouă maladie, holera. Inexistentă pe
bătrânul continent până în secolul XIX, holera îşi are „izvoarele" în Delta
Gangelui, unde se manifestă pentru prima dată cu virulenţă în 1817, odată cu
foametea ce bântuia aici 1•
Având ca principal vector de răspândire apa, epidemia pătrunde în Europa
Centrală dinspre Rusia manifestându-se cu o deosebită virulenţă. Primele
1

George

Bariţiu,

Holera, în Transilvania, anul V, nr. 16, 1872, p. 196-197.
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ale ei în spaţiul românesc sunt întâlnite în iulie 1830, când epidemia
face deja ravagii în Banat şi Crişana 2 • Molima se extinde şi se manifestă violent şi
în anul viitor, numărul localităţilor atinse fiind de 1464. Conform estimărilor lui
Samuil Vulcan, în spaţiul transilvan au fost infectate 124 474 de persoane, din care
62 280 au decedat 3•
Substituită în mentalul colectiv ciumei, holera provoacă bulversări sociale
comparabile cu aceasta. Deşi se răspândeşte mai lent, spaima pe care o stârneşte
este deosebită, manifestările ei fiind considerate degradante şi înjositoare 4•
Numele bolii intră adânc în conştiinţa colectivă devenind sinonim cu „frica",
dovadă expresia care există şi azi în vorbire, „a de holera în cineva" cu sensul de „a
se speria foarte tare", „a intra spaima în cineva'"'.
Cu toate că persistă încă ideea că epidemia este o pedeapsă divină pentru
păcatele oamenilor,din ce în ce mai susţinut de Biserică şi Stat se induce un
discurs medical ce explică ştiinţific cauzele bolii şi căile de urmat pentru tratarea
ei. Reacţia de apărare în sânul comunităţilor rurale este reprezentată de acelaşi tip
de comportament precum cel identificat în timpul epidemiilor de ciumă,
cuprinzând ritualul magico-religios al circumscrierii aşezărilor cu o brazdă
protectoare, invocarea sfinţilor protectori, confecţionarea cămăşii holerei,
devenită ulterior „cămaşă de izbândă", denumire ce indica lărgirea valenţelor sale
în combaterea epidemiilor6•
Caracterul intempestiv al deceselor cauzate de epidemii stârneşte neliniştea,
nefiind de cele mai multe ori asigurat mortului ritualul religios de trecere şi astfel
existând posibilitatea ca el să se transforme în strigoi, rămânând blocat între cele
două lumi7. în acest sens, în timpul epidemiei de holeră se poate asista la o
adevărată febră a dezgropărilor de cadavre, în cazul persoanelor bănuite de a fi
devenit după moarte strigoi, extirpându-li-se inima şi săvârşindu-se ritualuri
religioase 8• Obiceiul este atât de practicat încât în 23 septembrie 1831, episcopul
ortodox Vasile Moga porunceşte printr-o circulară preoţilor să nu mai asiste la
astfel de deshumări, să propovăduiască netemeinicia acestei credinţe, mai cu
seamă că ea favoriza extinderea bolii 9 •
Florian Dudaş, Catastrofe naturale în Transilvania, Editura Lumina, Bucureşti, 1999, p. 73.
Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Bihor, Fond Episcopia greco-catolică, inv. 881 (în
continuare: A.N-D.J.Bh., Fond Episcopia .... ), dosar nr.450, f. 7-8.
4
Susan Sontag, Boala ca metaforă. Sida şi metaforele ei, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995, p. 97.
5
DEX, ed. a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 463.
6
Camelia Burghele, Cămaşa ciumei, Editura Paideia, Bucureşti, 2003, p. 384 -385.
7
Barbu Ştefănescu, Sociabilitate rurală, Violenţă şi ritual, Editura Universităţii din Oradea,
Oradea, 2004, p. 429-433.
8
Ofelia Hosu, Holera din 1872-1873 în Transilvania. Atitudini şi comportamente în timpul
epidemiei, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, II, Editura Presa Universitară Clujeană,
Cluj Napoca, 1998, p. 296.
•Valer Butură, Enciclopedie etnobotanică românească, voi. II, Credinţe şi obiceiuri despre plante,
Paris, Colecţia Societes Europeennees, 4, 1988, p. 21.
2
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În faţa unor astfel de manifestări morbide oamenii nu au decât două
posibilităţi: să fugă sau să dea piept cu boala. Prima variantă era posibilă la
primele semne ale epidemiei, odată cordonul sanitar instituit circulaţia fiind
interzisă cu desăvârşire. Carantinele, spaţii unde răul era circumscris, oferă
imagini cutremurătoare ale destructurării sociale, după cum descrie un martor
ocular: „văzut-am cum erau în câte o comună câte 5-15 morţi/zi şi cum se scotea
din una şi aceeaşi casă câte 1-2-3 cadavre spre depunere la liniştea eternă; văzut
am orfani cu grămada rămaşi la uşile oamenilor, bătrâni albi la păr şi îngârboviţi
de necazurile lumii plângând pe mormântul celor din urmă ajutători fii ai lor,
văzut-am omenirea ca neştiutoare de sine alergând de sus în jos şi disperarea în
gradul suprem, încât nu-mi venea a crede că nici pe timpul inundariei popoarelor
barbare nu erau oameni mai nesiguri pe viaţă ca în timpurile moderne" 10 •
Exersată în timpul epidemiilor de ciumă din secolul XVIII, reacţia
administraţiei austriece a fost una decisivă. În circulara sa din 28 august 1831,
Samuil Vulcan făcea cunoscute preoţilor măsurile luate de autorităţi pentru
limitarea morbului: „ cu linie, cordon sau Păzitori se despart ţenuturile, cetăţile,
satele, căsile şi persoanele cele sănătoase de cele bolnave, toate cele mai mari
oameniloru adunări, de unde mai tare se poate lăţi această boală, precum şi la
Terguri, la Teatruri, la ospetării, înche şi la Beserici şi la Îngropăciuni şi la
comendări să fie oprite" 11 • Holera aduce cu ea scoaterea cimitirelor în afara
localităţiilor, ca mijloc de protecţie împotriva bolilor epidemice: „Acei care moru
de această boală, nu în cimitir comunu ci în locuri osebite şi de satu mai depărtatu
şi în groapă mai afundă să se îngroape„." 12 • Pentru evitarea îmbolnăvirilor era
recomandată „curăţenia trupului, a veşminteloru şi a Căsilor, traiul după putinţă,
bunu şi cumpătatu, întrebuinţarea doftoriiloru şi a leacurilor aflate" 13 •
Măsurile luate de autorităţi şi anunţate de către episcop în circulara sa
întâmpină rezistenţă în unele zone româneşti, lucru care îl determină să revină
îndemnându-i pe preoţi să facă cunoscute din amvon, de mai multe ori, poruncile
privind holera, leacurile ce se pot folosi şi medicii desemnaţi pentru îngrijirea
bolnavilor 14 •
Consiliul Locumtenenţial al Ungariei publica încă din decembrie 1830
instrucţiuni pentru oficiile sanitare menite a preveni extinderea bolii şi a vindeca
bolnavii. Având şi o versiune în limba română, aceste instrucţiuni sunt republicate
şi un an mai târziu prin grija Guberniului Transilvaniei cu titlul de „Îndreptarea
dregătoriilor de ţinerea sănătăţii de grije purtătoare şi a feaţelor pe lângă
10
11

12
13
11
•

Gazeta Transilvaniei, nr.69, 25/13 septembrie 1873, p. 2.
A.N.-0.J.Bh, Fond Episcopia .. „ f. 7v.
1bidem.
Ibidem.

A.N.-0.J.Bh, Fond Episcopia .. „ f. 48.
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slujitoare cum s-ar putea marjinile hotarălor a monarhii Austrii
apăra ca în biruinţa Muscalului prin ţări de obşte epidemiile stăpânitoare boala
colera să nu poată străbate, au de s-ar întâmpla să străbată, lăţirea ei a o
împiedeca" 15 •
Încă din primele pagini sunt identificate simptomele bolii, recunoaşterea
acesteia şi intervenţia în cel mai scurt timp crescând şansele de supravieţuire.
Astfel semnele unui holeric sunt: „slăbirea, tremurarea, a mădularelor amorţire,
dureare de cap ascuţită, ameţire, îmbătăciune sau gălbăcire, nepoftirea mâncării,
nehodinire, împresurare, neadormire, baterea inimii, apăsare în grapa inimei,
înschimbătoare fiori, fierbinţală şi sudori reci"16 •
Printre factorii care favorizau holera erau identificaţi aerul şi vremea
umedă, alimentaţia sărăcăcioasă sau dimpotrivă excesul alimentar, băutura fără
măsură şi zonele mlăştinoase 17 • în privinţa alimentaţiei se recomanda evitarea
poamelor necoapte, a strugurilor, pepenilor, lebeniţei, castraveţilor, dar ,,foarte
bine iaste dimineaţa a un pic de horincă(vinars), sasu likvor, mai ales cu chimin,
aniş, mintă, jneapăn .... şi în zi câte un păhărel de vin a be..... dară nimică nu-i aşa
primejdios pentru colera ca beţia" 18 •
Pentru a micşora şansele contagiunii locuinţele trebuiau aerisite,
dezinfectate apoi cu oţet sau clor, nefiind îngăduit dormitul sub cerul liber sau
circulaţia pe timp de noapte. Doctorii, chirurgii şi preoţii niciodată nu trebuiau să
se ocupe de bolnavi fără a mânca mai întâi, în lipsa alimentaţiei devenind mai
vulnerabili. Persistă însă vechea teorie medievală a miasmelor ce răspândesc boala,
astfel cei sănătoşi „să se păzească de trajerea înlăuntru a răsuflării bolnavului şi a
aerului celui din prejurul lui"19 •
Spălarea mâinilor cu oţet, mirosirea frecvent o unui recipient cu var de clor
topit, spălarea gurii cu soluţie oţetoasă sau cu apă de colonie, afumarea sau
schimbarea hainelor, erau tot atâtea modalităţi de protecţie în cazul intrării în casa
unui bolnav2°.
În ciuda atâtor precauţii contagiunea se produce în mod frecvent, mai ales
în zona urbană, unde lipsa igienei şi contaminarea surselor de apă cu vibrionul
holeric duc la creşterea exponenţială a numărului victimelor2 1•
Eficienţa tratamentului bolnavilor depindea de rapiditatea cu care se
intervenea de către medici. Dacă boala era într-o fază incipientă, metoda cea mai
Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Sălaj, Fond Ioan Ardeleanu-Senior (în continuare: A.N.D.J.Sj„Fond Ioan Ardeleanu„„), inv. 96, dosar nr. 153.
16
A.N.-D.J.Sj„Fond loan Ardeleanu„„ f. 6.
17
Ibidem, f. 7.
18
Ibidem.
19
Ibidem, f. 8v.
0
' Ibidem.
21
F. Cartwright, M. Biddiss, Bolile şi istoria, Editura Ali, Bucureşti, 2005, p. 161.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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de tratament era deschiderea unei vene şi lăsarea sângelui până la
acumularea unei cantităţi de 12-15 uncii (300-400 ml). Persistenţă simptomelor
sau agravarea lor impunea un tratament bazat pe Calomel şi opium, considerate
„în boala cholera cealea mai folositoare a fi"22 • Calomelul, clorură de mercur sub
formă de pulbere albă, fără gust, fără miros avea o acţiune purgativă şi vermifugă,
pe când opiumul acţiona ca somnifer, analgezic şi calmant.
Doza optimă de Calomel era de 10-20 de grăunţe, amestecat cu zahăr sau
gumă arabică şi urmat după o jumătate de ceas de 40-50 de picături de laudanum
(derivat al opiumului), tratamentul trebuind a fi repetat până la dispariţia
simtomelor2 3•
Frecţia membrelor şi pieptului cu camfor şi spirt, învălirea picioarelor întrun aluat de făină de muştar aveau darul de a stimula respiraţia şi circulaţia
sângelui. Evitarea intrării în colaps a corpului uman, datorita pierderilor masive
de lichide, se făcea prin administrarea de regula a unei cantităţi de substanţe egală
cu cea pierdută. Erau indicate fierturi de planle medicinale (vindecătoare), cu
picuri de ulei de Borsmenta sau miere de trestie.
Dacă tratamentul nu era tolerat de către bolnav, doza era micşorată la două
grăunţe de opium şi 15 de Calomel. Amestecate cu miere de albină, se aplicau în
cavitatea bucală astfel încăt ingerarea să se facă treptat. Pentru liniştirea
manifestărilor intestinale se foloseu fierturi de orez şi orz, nalbă, sămânţă de in
amestecată cu 20-30 de picături de laudanum, administrată o dată la 2-3 ore.
Setea ce adeseori chinuia pe holerici putea fi alungată fie prin fierturile enumerate
mai sus, fie prin infuzie de muşeţel caldă şi în cantităţi mici 24 •
Eficacitatea tratamentului se poate observa în 5-6 ore prin atenuarea
simptomelor, caz în care se renunţă la remediile de până acum în favoarea unui
lichid ce avea în componenţa sa picurii lui Hofman şi ulei de mentă sau tinctură de
Rhabarbara amestecată cu fiertură de plante medicinale şi gumă arabica.
Îmbunătăţirea stării bolnavului duce treptat la revenirea la normalitate, hrana
fiind constituită acum din „zamă de carne, de oriz sau păsat rotund.... şi o lingură
de vin vechiu''2 5•
După unele informaţii numărul celor care s-au vindecat de holeră în timpul
primei epidemii a fost de peste 35000 de persoane, molima stingându-se treptat
spre finele lui 1831 26 • Au urmat însă alte valuri epidemice între 1835-1836, 18481849, 1866, 1872-1873, acestea punându-şi amprenta într-un mod hotărâtor
asupra evoluţiei demografice a Transilvaniei.

22

A.N.-0.J.Sj., Fond Toan Ardeleanu .... , f.9v.
Ibidem, f. I O.
2
'Tbidem, f. IOv.
2; lbidem,f. 11.
2
" A.N-0.J.Bh., Fond Episcopia ... , f. 7.
23
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ÎNDREPTAREA
de Ţinerea sănătăţii
de grije purtătoare
şi a feţelor pe lângă
CONTUMAŢII SLUJITOARE
Cum s-ar putea Marginile Hotarălor a Monarhii Austrii
deregătoriilor

împăr[ ăteşti]

Ca în

Biruinţa

Muscanului prin ţări de

obşte Epidemiţe

stăpânitoare

BOALA KHOLERA
să nu poată străbate, au de s-ar întâmpla să străbată,
lăţirea ei a o împedeca.

I r4
CUPRINDERE SCURTĂ
I.

II.
III.

IV.

Împotriva Boalei Kholera, [st] are Epidemiţe, adecă legându-să de om,
şi aşa, lăţându-să, stăpâneşte, de lipsă iaste toate aceale despre ţinearea
Sănătăţii date afară Rânduiale în lucrare a le lua, care împotriva
lipitoarelor Boli de Ciumă de obşte făcute, stau în sus.
Împiedecarea întrării Boalei aceştia până când în vecinele ţări iaste.
De cumva Kholera în Marginea Hotarălor a Monarhiei Austriei s-ar
arăta, cum trebuie lăţirea ei a o împiedeca:
1. A boalei şi curgerii ei cunoştinţe.
2. Împiedecarea întâlnirii bolnavilor de holeră cu cei sănătoşi.
3. Luarea de samă de sănătatea lăcuitorilor de obşte, iară deosebit a
feaţelor acelora, care sânt pe lângă bolnavii de holeră, ca de
întâmplătoarea lipire a bolnăvirii acestia să să poată apăra.
4. A materiei boalei holera potopire, sau curăţirea.
A bolnavilor lecuire

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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FENOMENUL „CĂSĂTORIILOR INTERZISE"
ANALIZAT DIN PRISMA IMPEDIMENTELOR
MATRIMONIALE LA GRECO-CATOLICll DIN
TRANSILVANIA SECOLULUI XIX
MONICA

MUREŞAN

THE OCCURRENCE OF „FORBIDDEN MARRIAGES", CONSIDERED
FROM POINT OF VIEW OF THE MARITAL HOLDUPS IN THE
GRECO-CA THOLICS FROM 19rn CENTURY TRANSYLV ANIA

Abstract: Marriage has a/ways been and will always remain the most
viable social institution, which proved its efficiency in the course of time both
through its longevity and its universa/ity, irrespective of the subtle
metamorphoses it suffered in the co urse of time or of the appearance of some
a/ternatives to these. In the 19'h century, the problems connected to the
management of marriage at the Greek-Catholic Romanians of Transylvania
were under the influence of the Church and the State, which produced the two
types of matrimonial legislations: ecclesiastic and laic. Nevertheless, beyond
the legalframe the practicai reality had to face the so-ca/led „transgressions of
the prescribed norm", which coexisted with lawful matrimony, having
different forms such as: forbidden marriages or consanguineous relationships,
cohabitation or free unions, bigamy, celibacy, illegitimate childbirths, etc.
The present study proposes to re-discuss the first one of the above
mentioned transgressions, namely, forbidden marriages in order to clarify the
concept and the content of an expression often used by specialist litera ture but
without the adequate perspective. We have chosen the J9'h century
Transylvanian Greek-Catholic community to exemplify the practicai
applicability of the phenomenon because we observed an evident distance
between the normative discourse and the practicai reality an the one hand,
and since it seemed necessary to exemplify with a community representative
of the types offorbidden marriages, an the other hand.
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a fost şi rămâne în continuare cea mai viabilă
care şi-a dovedit eficienţa de-a lungul timpului atât prin
longevitatea cât şi prin universalitatea sa, indiferent de apariţia şi dezvoltarea
în timp a unor alternative la aceasta. ln secolul al XIX-iea, problemele legate
de gestionarea căsătoriei la românii greco-catolici din Transilvania se aflau
sub sfera de influenţă a Bisericii şi Satului care au produs cele două tipuri de
legislaţie matrimonială: ecleziastică şi laică. Dincolo însă de cadrul legal,
realitatea practică se confrunta cu aşa-zisele „abateri de la norma prescrisă"
care au coexistat în tandem cu cununia legal încheiată îmbrăcând diferite
forme precum: căsătoriile interzise sau legăturile consangvine, concubinajele
sau uniunile libere, bigamia, celibatul, naşterile ilegitime, etc.
Studiu de faţă îşi propune o repunere în discuţie a primei dintre
abaterile mai sus enumerate, şi anume căsătoriile interzise, în scopul
clarificării conceptuale şi de conţinut a unui sintagme ades vehiculată în
literatura de specialitate, însă fără o perspectivă adecvată. Alegerea
comunităţii greco-catolice din Transilvania secolului al XIX-iea în scopul
exemplificării aplicabilităţii practice a fenomenului a fost dictată în primul
rând de observarea unei evidente distanţe între discursul normativ şi
realitatea practică pe de o parte şi de necesitatea exemplificării pe o
comunitate reprezentativă a tipurilor de căsătorii interzise, pe de altă parte.
Keywords: forbidden marriages, Greco-Catholic Romanians, kinship,
marital holdups and exemptions.
Cuvinte-cheie: căsătorii interzise, românii greco-catolici, rudenie,
impedimente şi dispense matrimoniale.
Rezumat:

Căsătoria

instituţie socială,

1. Condiţiile unei căsătorii valide
Cu toate că în zilele noaste între constrângerile la căsătorie, printre care şi
barierele de sânge, sunt respectate ca reguli de ordin cultural, de-a lungul timpului
validitatea căsătoriei a atârnat în mod decisiv de la observarea prescripţiilor
bisericeşti şi civile, prima categorie referindu-se la partea sacramentală a
căsătoriei, iar cele din urmă la partea asigurarea armoniei familiei pusă în slujba
interesului social al statului 1• Canonicul Ioan Floca a delimitat pentru grecocatolici patru categorii de condiţii care afectează validitatea căsătorie, după cum
urmează: condiţii religioase, condiţii morale, condiţii fizice şi condiţii sociale 2•
Condiţiile religioase au prevalat fără doar şi poate încă din zorii
creştinismului, când Biserica a introdus noi reguli ale căsătoriei, modificându-le

1
Andrei Şaguna, Compendiu de drept canonic alu unei sânte soborniceşti şi apostolesci Biserici,
Tipografia Arhidiecesană, Sibiu, 1868, (în continuare vom folosi prescurtarea: Compendiu .. .), p. 55.
2
Vezi spre exemplificare I. Floca, Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească,
volumul II, Editura Institutului biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990,
pp. 69-70.
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pe cele deja existente. Ele interziceau căsătoria cu rudele apropiate, nu doar cu
cele consangvine, ci şi cu rudele prin alianţă şi mai târziu cu cele spirituale,
dobândite prin botez sau cununie. Înrudirea spirituală a fost inventată chiar de
Biserică, pentru a introduce propriul echivalent ecleziastic la legăturile familiale.
Pe parcursul evului mediu european conciliile au diversificat şi extins aceste
restricţii extrem de mult influenţate fiind de scrierile sfinţilor. însă, odată cu zorii
Reformei şi Contrareformei3, în spaţiul protestant multe astfel de prescripţii au
început să-şi piardă din relevanţă. Astfel, deosebit de interesantă este observaţia
antropologului şi istoricului englez Jack Goody care, referindu-se la evoluţia
familiei europene afirma: în ciuda faptului că Biserica interzicea căsătoria în
cadrul grupului familial extins, schimbarea a survenit progresiv, în timp. Începând
cu secolul al XVIII-iea, Biserica a dat tot mai multe dispense pentru asemenea
căsătorii , portiţă care a făcut posibilă punerea pe tapet a problemei „căsătoriilor
interzise".
În societăţile noastre complexe singura regulă de mariaj este de natură
prohibitivă, anume interzicerea căsătoriei între rude apropiate. De aici s-a dedus
că în realizarea alianţelor prevalează strategii individuale induse de raţiuni de
ordin social şi economic5 •
4

2. Clarificare conceptuală a sintagmei „căsătorii interzise"
în istoriografia românească conexă problematici generale a familiei şi temei
căsătoriei în special se operează adesea cu diferite paradigme, noţiuni sau
sintagme având un grad mai mic sau mai mare de viabilitate. Dintre acestea, poate
cea mai uzitată este sintagma „căsătorii interzise" ce aduce în atenţia istoricilor un
capitol de viaţă privată mai puţin cunoscut, dar cu atât mai captivant, având
totodată o reală importanţă în planul ipotezelor şi concluziilor prelevate.
„Căsătoriile interzise" reprezintă aşadar o categorie generică care
încadrează la limită toate acele uniunii conjugale care iau naştere prin ignorarea
sau încălcarea unei interdicţii prevăzute de legislaţie sau cutumă, căsătorii care în
condiţii normale ar fii prohibite. Dacă în limbajul comun persistă confuzia dintre
mai ales Contrareforma au avut un rol major în revizuirea naturii căsătoriei prin
ecleziastice asupra căsătoriei, prin desacralizarea uniunii conjugale şi prin
respingerea acelor opinii ale conciliilor care se aflau în opoziţie cu cuvântul scris al lui Dumnezeu,
astfel încât au facut posibile divorţul şi recăsătoria şi a redus drastic numărul prohibiţiilor impuse
uniunilor consangvine sau din alianţă, anulând în acelaşi timp întregul sistem de indulgenţe şi
dispense (n.n.).
1
Jack Goody, Familia Europeană. O incercare de antropologie istorică, Editura Polirom, Iaşi,
2003„ pp. 89-90.
5
Constantin Bărbulescu, Universul înrudirii. Intre istorie şi antropologie. Caiet de seminar pentru
uz intern, Cluj-Napoca, 2000, p. 11, apud Franyoise Zonabend, Les tres proche et le pas trop loin.
Rejlection sur l'organisation du champ matrimonial des societe a structures de parente complexe, în
„Etnhnologie franyaise'', 1981, tome 11, no. 4, p. 311.
3
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„căsătorii

consangvine şi „căsătorii interzise" ca termen general, această
sinecdocă îşi originea în semantica puternică a discursului postulat de biserică în
încercarea de a preveni sau eradica căsătoriile consangvine şi implicit incestul.
Frica de incest, motivată de către cercetători prin mai multe ipoteze, cum ar fii
teoria biologică a degenerării genetice provocate de căsătoriile consangvine
repetate, sau teoria psihologică a repulsiei instinctive, faţă de incest dictată de
„vocea sângelui". În concepţia românilor, căsătoria cu rude până la gradul opt era
socotită aberantă, o sfidare a oricăror norme culturale de convieţuire socială şi de
perpetuare firească, din ea rezultând copii infirmi sau cu înfăţişare monstruoasă.
Interdicţia căsătoriei între rude nu este doar rezultatul unui reflex al tendinţelor
fiziologice proprii individului, ci este o regulă fundamentală stabilită de societăţi
pentru a ordona relaţiile între sexe, în scopul explicit de a institui ordinea în locul
hazardului 6•
Prin extrapolare, asocierea termenului „interzis" la orice uniune conjugală
interzisă, are deci rolul de a accentua faptul că această realitate de facto frizează
ilegitimitatea şi chiar imoralitatea, nefiind reprezenative însă pentru întreaga
comunitatea sau societate. Tocmai în scopul ilustrării acestei ipoteze s-a luat ca
obiect al analizei comunitatea greco-catolică din Transilvania, ale cărei dispense
de căsătorie abundente în secolul al XIX-lea 7, demonstrează cu prisosinţă că avem
de-a face cu un adevărat „fenomen'', şi anume, cel al „căsătoriilor interzise". Cu
toate acestea, astfel de situaţii, departe de a fi o „invenţie" a timpurilor moderne în
general sau a comunităţii greco-catolice în special, s-au practicat în toate
civilizaţiile încă din cele mai vechi timpuri. Căsătoriile consangvine, ca toate
căsătoriile interzise de altfel, sunt însă mult mai evidente la comunităţile care se
supun unui cod strict de legi prohibitive, cum a fost şi cazul greco-catolicilor
transilvăneni. „Devianţa" este evidentă tocmai prin distanţa existentă între
prescripţiile legale (civile, canonice sau cutumiare) referitoare la căsătorie şi
realitatea trăită.

3. Impedimentele matrimoniale - definire
Căsătoria fiind o instituţie ce afecta deopotrivă interesele Bisericii şi Statului
modern, condiţiile validităţii acesteia au fost foarte clar precizate atât în dreptul
canonic cât şi în cel civil. Problema condiţiilor încheierii unei căsătorii valide se
află în strânsă legătură cu noţiunea tradiţională a împiedecărilor sau
impedimentelor de căsătorie care sunt definite îndeobşte în dreptul canonic într-o
manieră exhaustivă. Andrei Şaguna de exemplu considera la 1868 drept
impediment „acea măsură care opreşte vreo lucrare", specificând totuşi ca
6

Studia de dreptulu canonicu. Impedimentul consangenitatei în „Preotulu romanu", 1890, p. 18-23.
Numai în Fondul Episcopiei Cluj-Gherla, de la Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Cluj, am
detectat peste 10.000 de dispense de căsătorie pentru perioada cuprinsă între anii 1856-1916 (n.n.).
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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impedimentul la căsătorie poate fii o „măsură bisericească, militară sau civilă" 8 •
Din acest punct de vedere, nu există diferenţe de interpretare între canonicii
ortodocşi şi cei greco-catolici din secolul al XIX-lea, cei din urmă neglijând total
problema definirii conceptului de impediment.
În termenii legislaţiei laice, impedimentele matrimoniale reprezintă
incapacitatea de-a încheia căsătoria din cauza anumitor raporturi ori însuşiri
personale sau a unor fapte anterioare actului juridic al uniunii conjugale 9; acestea
se traduc prin sintagma „vicii de formă". în limbajul comun acest termen - la fel
cum s-a întâmplat şi cu alte cuvinte provenite din limba latină - s-a autonomizat
treptat devenind un concept în sine şi un termen de referinţă în terminologia
familiei. Impedimentele decurg din rudenie, vârstă, confesiune, apoi înfietori şi
înfiaţi, o căsătorie precedentă dar neanulată, şi incestul1°. Este lesne de înţeles că,
pentru o categorie bine determinată de populaţie, cum este comunitatea grecocatolică de exemplu, au existat tot atâtea tipuri de „căsătorii interzise" câte feluri
de impedimente matrimoniale sunt prevăzute; într-o altă ordine de idei,
„căsătoriile interzise" sunt rezultatul nerespectării impedimentelor matrimoniale.
4. Clasificarea impedimentelor
Marea varietate a tipurilor de impedimente de căsătorie impune clasificarea
acestora în funcţie de diferite criterii cu grad mai mare sau mai mic de
genneralitate. Cea mai generală taxonomie de acest gen o regăsim la canonicul
gherlean Iuliu Simon în lucrarea Instrucţiune practică pentru cauzele matrimoniali
care identifică cinci criterii clasificatorii, după cum urmează 11 : a) criteriul originii,
b) după persoanele împiedicate, c) după data la care au survenit, d) după
notorietate, şi după e) posibilitatea înlăturării lor prin dispensare. În practică s-a
uzitat însă o clasificare mult mai simplistă a impedimentelor de căsătorie
împărţite în numai două categorii în funcţie de criteriul valabilităţii I nulităţii
căsătoriei încheiate în prezenţa unui impediment. Aceasta deoarece problema
etică
a validităţii, respectiv nulităţii căsătoriilor întemeiate în ciuda
impedimentului existent între părţile contractante, a captat dintotdeauna atenţia
forurilor legislatorii ecleziastice şi laice. Potrivit dreptului canonic, impedimentele
la căsătorie erau clasificate în două mari categorii: impedimente împiedicătoare
"Andrei Şaguna, op. cit., p. 75-76.
•Camil Negrea, Dreptul civil valabil în Ardeal, Bănat, Crişana şi Maramureş cu note comparative
asupra codului civil român, 4 volume, Cluj, Tipografia Bernat, 1920, volumul IV, p. 22.
111
Ligia Maria Gaga, Norme sociale şi atitudini individuale în obiceiurile de famiiie din Banat.
Căsătoria şi naşterea, Editura Mirton, Timişoara, 2004, p. 110.
11
Clasificarea în chestiune a fost preluată cu modificările de rigoare din Iuliu Simon (Prof. de S.
Teo!.), Instrucţiune practică pentru cauzele matrimonialicu respectu la disciplina vigentă în provincia
bisericească gr.cat. de Alba-Iulia şi Făgăraş scrisă în usulu păstoriloru sufleteşci, Tipografia „Aurora"
A. Todoran, Gherla, 1891, pp. 25-26.
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sau opriri, pentru că numai opresc încheierea căsătoriei, o amână pentru o
perioadă şi-i pedepsesc pe cei în cauză şi pe complicii acestora, fără a invalida
căsătoria deja contractată, şi impedimente dărâmătoare sau nimicitoare pentru că
exclud din start încheierea unei căsătorii valide iar pe cea realizată o fac nulă şi o
destramă. Cele mai frecvente impedimente din prima categorie sunt: lipsa
vestirilor, timpul sacru, religia mixtă, timpul jalei şi legământul de castitate sau
călugărie, în timp ce în rândul impedimentelor parţiale intră: etatea neîmplinită,
rudenia de sânge sau consangvinitatea, rudenia prin alianţă sau afinitatea, rudenia
spirituală, o altă legătură conjugală anterioară.
Evident, între legislaţia civilă şi dreptul canonic există atât deosebiri, cât şi
asemănări în privinţa numărului impedimentelor de căsătorie, gradul lor de
cuprindere şi modalităţii de sancţionare. Astfel vom avea şapte impedimente
specifice numai dreptului civil (Punerea sub curatelă, Lipsa consimţământului
curatorelui, Tutela sau corutela, Adulterul între soţ şi complice, Vrăşmăşia asupra
vieţii soţului din căsătoria anterioară şi condamnarea pentru omorul săvârşit
asupra soţului din căsătoria anterioară, Termenul de zece luni de la încetarea
căsătorie anterioare, Lipsa încuviinţării la căsătorie din partea autorităţilor
militare), nouă specifice numai dreptului canonic (Greşeala în persoană din lipsa
consimţământului, Sila grea, Nebunia şi neputinţa antecedentă, Răpirea miresei,
Disparitatea cultului, Logodna, Clandestinitatea, Religia mixtă, Timpul sacru) şi
numai şase impedimente pot fi regăsite în ambele tipuri de legislaţie (Etatea
neîmplinită I Minoritatea, Rudenia, Lipsa consimţământului, Legătura conjugală
anterioară validă şi nedesfăcută, Votul solemn sau simplu I hirotonia şi castitatea,
Vestirile I publicaţiile).
Între cele două tipuri de reglementări există apoi o deosebire în privinţa
limitei de vârste la care încetează minoritatea precum şi a limitei până la care se
aplică interdicţia căsătoriei dintre rude: până la gradul şapte inclusiv în dreptul
canonic greco-catolic, respectiv până la gradul patru de consangvinitate în codul
civil; acest tip de diferenţă vom regăsi şi la rudenia prin alianţă, în timp ce rudenia
spirituală nu constituie deloc impediment de căsătorie în legislaţia laică. În ciuda
acestor diferenţe, rudenia este impedimentul comun, amplu detaliat, atât în
legislaţia canonică cât şi în cea civilă.
Aşadar ne limităm pentru moment la observarea preponderenţei
impedimentelor de rudenie, mai ales de consangvinitatea care depăşesc cu mult
jumătate din total. Aşa de explică poate de ce atunci când se referă la „căsătoriile
interzise", majoritatea le numesc pur şi simplu „căsătorii consangvine" rudenia
fiind principalul impedimente matrimonial atât la comunitatea greco-catolică cât
şi la comunitatea ortodoxă din Transilvania. Totuşi, pe parcursul întregii perioade
studiate s-a păstrat un procentaj scăzut dar contant de impedimente precum:
etatea neîmplinită, religia mixtă sau vestirile, în timp ce alte impedimente
(cognaţiunea spirituală, timpul jelei, impedimente civile) apar doar sporadic.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Impedimentul rudeniei, la rândul său, poate îmbrăca o varietate de forme
ca de exemplu: consangvinitatea, afinitatea, cuscria, afinitatea spirituală, analizate
şi explecate fiecare separat în cele ce urmează.
a) Consangvinitatea sau rudenia „de sânge" reprezintă „legătura
persoanelor care prin naştere se trag din aceiaşi trupină", legătura părinţilor cu
copii şi toţi urmaşi lor: „ca de la o trupină deobşte, întru asemănarea trupinei
arborelui din care multe ramuri cresc şi odrăslesc, aşa şi de la părinţi", chiar şi
legătura rezultată din „naştere nelegiuită" împiedica încheierea unei căsătorii
valide până la gradul al şaptelea de sânge inclusiv 12 (uneori, interdicţia este extinsă
până la gradul al VIII-lea, dar în practică astfel de cazuri sunt extrem de rare).
Consangvinitatea reprezintă prin urmare cel mai prezent impediment
matrimonial în dispensele de căsătorie ale greco-catolicilor după cum constata şi
Iuliu Simon: între tote impedimentele matrimoniali acesta ocure mai adeseori 13 •
Trebuie precizat faptul ca rudenia de sânge constituie impediment matrimonial,
fie că e descendentă, fie că e ascendentă sau colaterală tot până la a şaptea spiţă.
Dacă consangvinitatea în linie directă opreşte căsătoria în orice grad s-ar afla
consangvini între ei, rudenia naturală în linie colaterală împedecă încheierea
căsătoriei valide până la gradulu al şeptelea inclusive, după comptulu dreptului
romanu civilu, primitu în biserica noastră; era în linea ascendentă şi descendentă
nici decum nu se pote încheia căsătoria validă • La greco-catolici pentru
consangvinitatea sau afinitatea în gradele oprite, deşi era impediment dărâmător
de căsătorie, se putea cere şi obţine dispensă arhierească. Singura interdicţie care
s-a respectat cu stricteţe este cea referitoare la gradele foarte mici de rudenie:
„aceia care unul de la altul se nasc nu se pot nicidecum cununa de ar fi cât de
departe de olaltă" 15 căci asupra acestora planează păcatul incestului.
b) Afinitatea sau cuscria ia naştere din „împreunarea trupească fie iertată fie
neiertată" şi constituie impediment matrimonial până la gradul şase, uneori chiar
până la a şaptea spiţă 16 , fiind o legătură ce ia naştere în urma căsătoriei între un soţ
şi rudele celuilalt soţ, între neamurile celor doi soţi. În dreptul canonic există trei
ordine sau „rânduri" de afinitate, în funcţie de numărul familiilor între care se
stabileşte afinitatea: afinitatea de ordinul I era întotdeauna impediment la
căsătorie, în orice grad s-ar fi aflat: afinitatea de ordul I derimă căsătoria până la
gradulu alu VII-lea inclusive, adecă între bărbatu şi consângenii muierei, şi întorsu
14

Samuil Micu Clain, Teologie dogmatică şi moralicească despre taina căsătoriei după învăţătura
bunilor credincioşi dascăli intocmită cu mărturii din Sfânta scriptură, SS: Părinţi, şi din strădania
Bisearicii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc, Tipărită la Blaj, 1801, pp. 127-128.
13
Tuliu Simon, op. cit., p. 76.
14
Ibidem, p. 78.
15
Samuil Micu Clain, op. cit., p. 129.
16
Ibidem, p. 131.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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între socia şi consângenii bărbatului 17 ; afinitatea de ordul II, calculându-se prin
adăugarea gradelor consangvinilor dintr-o familie la gradele consangvinilor din
cealaltă familie, constituie impediment tot până la gradul VII inclusiv, afinitatea
de ordinul III era dispensabilă începând de la gradul 11 18 • Afinitatea fiind legătura
ce se stabileşte în urma căsătoriei, rudenia prin alianţă va îmbrăca forma a trei
tipuri de relaţii distincte care se stabilesc după cum urmează: a) între soţ şi
ascendenţii sau descendenţii soţiei în structuri binare de tipul: ginere-soacră; b)
între soţ şi rudele colaterale ale nevestei: soţul cu mătuşa; şi c) între cele două
grupe de rude: rudele soţului cu rudele soţiei 19 • Altfel spus, încuscrirea dezvoltă
orizontal relaţiile de rudenie prin alianţe acre se intersectează cu rudenia de sânge
care operează vertical 20 •
Pe lângă rudenia propriu-zisă există şi alte două tipuri de înrudire născute
din raporturile sociale şi din actele bisericii creştine: adopţia şi cognaţiunea.
c) Adopţia sau „rudenia din primire" şi „rudenie de suflet" există între copii
crescuţi de alţi părinţi decât cei biologici. De regulă, cei care recurg la această
practică sunt oameni care nu au sau nu pot să aibă copii, şi în consecinţă înfiază
copii străini (cel mai adesea copii ai fraţilor, verilor sau ale altor rude mai
îndepărtate). Legile civile ale Ungariei - mai exact legea XX/ 1877, articolul 15 operează distincţia între adopţia perfectă şi cea imperfectă (când adoptatul nu
trece în familia şi sub autoritatea părintească a adoptantului), prima constituind
impediment nimicitor de căsătorie 21 • Actul adopţiei este celebrat în biserică, prin
sfintele molitve, astfel încât le sunt ca şi feciorii care i-au născut trupeşte şi întru
rudenie, şi întru moştenire, şi întru spiţă interdicţia căsătorie respectându-se
întocmai ca în cazul rudenie de sânge, adică până la gradul VIIl 22 • Rudenia legală
care provine din adopţiune perfectă derimă căsătoria in linea dreptă până la
gradulu alu patrulea inclusive, anume între adoptatnnte şi celu adoptatu, precum şi
descendenţii adoptatului, cari pe timpulu adopţiunei au fostu sub potestarea lui: în
linea afinităţei însă între adopatnte şi socia adoptatului, şi între adoptatu şi socia
adoptantelui; era în linea colaterală în gradu lu primu 23 •
d) Rudenia spirituală sau „cognaţiunea" este legătura dintre naşi şi fini
(precum şi urmaşii acestora) născută în urma botezului şi care se respectă până la
17

Iuliu Simon, op. cit„ p. 91.
Pentru mai multe amănunte vezi şi Studia de dreptulu canonicu. Tmpedimentele
împiedecătoare canonice, în „Preotulu romanu", 1890; Ioannes Domenicus Mansi, op. cit., tom 45, p.
725-727; Ioan N. Ploca, Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească, voi. II,
Bucureşti, 1980, p. 83- 101; Ioane Raţiu, op. cit, p. 142- 164; Samuil Micu Clain, op. cit., p. 127-134.
19
Ligia Maria Gaga, op. cit„ p. l 14.
20
Ibidem, p. 113.
21
Iuliu Simon, op. cit., p. 89.
22
Samuil Micu Clain, op. cit„ p. l 3 l.
23
Iuliu Simon, op. cit„ p. 89.
18
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gradul IV inclusiv2 4 însă, spre deosebire de consangvinitate şi afinitate, se ia în
considerare doar în linie dreaptă, ascendentă sau descendentă, nu şi colateral (de
exemplu pentru fratele naşului şi fina fratelui) care nu sunt consideraţi înrudiţi 25 •
Unii canonici, printre care şi Samuil Micu Clain considerau acest tip de înrudire
chiar mai important decât rudenia trupească: „rudenia din botez se trage din
primirea pruncului în botez, aşa că cine ia pruncul în Sfântul botez, acela se
cheamă tată sufletesc a pruncului botezat, şi precum grăieşte pra\ila este mai mare
decât tatăl său care l-a născut trupeşte" 26 • Naşul de cununie nu este nici o rudenie
cu părţile pe care le-a cununat, când se văduveşte una din părţi o poate lua 27 •
Dreptul canonic se referă la un vechi drept cutumiar pe care se întemeiază năşia,
neexistând în Vechiul Testament un echivalent posibil.

5. Practici de evitarea impedimentelor matrimoniale - vestirile
Pentru evitarea căsătoriilor necanonice sau a situaţiilor relativ frecvente,
precum bigamia - cazul în care un bărbat contacta mai multe căsătorii în acelaşi
timp în mai multe locuri -, sau a situaţiilor familiale confuze, şi evaziunea de la
sarcinile militare, în Biserica română s-au introdus strigările sub influenţa bisericii
calvine 28 • „Publicarea căsătoriei", vestirile, sau strigările, constituie o garanţie în
plus în vederea realizării unei căsătorii valide, întrucât acestea presupun aducerea
la cunoştinţa obştească a noii uniuni conjugale (incluzând date despre miri: nume,
poreclă, loc de naştere, clasă socială, domiciliu) invitând totodată pe cei ce aveau
cunoştinţă de vreo piedică existentă între cei doi să o denunţe. Îndeplinirea
vestirilor împlineşte formalităţile de contactare a unei căsătorii valide pe care le
întreprinde preotul paroh înaintea cununie propriu-zise: interogarea separată a
mirilor, obţinerea consimţământul voluntar şi liber în căsătorie, şi investigaţia cu
privire la existenţa unui eventual impediment matrimonial. După ce pastorul va fi
investigat vigilent acestea, şi alte probleme relevante, dacă găseşte ceva în aceste
interogări, ori lipsă sau potenţial dăunător, trebuie să suspende publicaţiile de
căsătorie şi să prezinte eventualele obstacole propriului episcop, care va judeca
problema29 • Dacă totul decurgea bine, strigările se efectuau de către preot în
biserica din localitatea mirilor în trei duminici sau sărbători consecutive (tribus
24
Sorina Bolovan, Familia şi satul românesc din Transilvania în a doua jumătate a secolului al
XIX-iea şi începutul secolului XX, Centrul De Studii Transilvane, Cluj - Napoca, 1999, p. 98; Doru
Radosav, Sentimentul religios la români. O perspectivă istorică (sec. XVII-XX), Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1997, p.129.
2
; Andrei Şaguna, op. cit„ p. 46.
26
Samuil Micu Clain, op. cit., p.130.
27
Andrei Şaguna, op. cit„ p. 85.
2
" Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate rurală
şi mentalităţi colective, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 152.
29
Enciclica Nimiam Licentiam, p. 3-4.
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cuntinuis diebus festivis aut dominicis - cf. Prescripţiilor Conciliului Tridentin) iar
căsătoria trebuia făcută în termen de şase luni de la data strigărilor în caz contrar
acestea trebuind repetate.
Importanţa vestirilor constă în rolul comunităţii ce trebuia implicată, luând
act de un eveniment important, deoarece putea deţine informaţii despre
eventualele impedimente matrimoniale ce eludau normele canonice şi civile în
vigoare şi să intervină 30 • Aşadar, vestirile se adresau opiniei publice ce trebuia să
sesizeze orice piedică legală la acea căsătorie iar intervalul de timp oferit
promulgării permitea comunităţii să cerceteze şi să intervină acolo unde existau
abateri. 31

6. Dispensarea ca mijloc de înlăturare a impedimentelor
În general aproape toate impedimentele matrimoniale erau dezlegate prin
dispensare de către biserică căci aceasta dorea evitarea cu orice preţ a „căsătoriilor
sălbatice'', adică a concubinajelor. Dacă unele impedimente matrimoniale sunt
din start indispensabile (mă refer aici la impedimentele care ţin de dreptul natural
şi divin, consangvinitatea în linie dreaptă, legătura anterioară şi nedesfăcută şi
impotenţa antecedentă şi perpetuă), iar altele încetează de la sine cu timpul
(impedimentul legăturii încetează prin moartea soţului iar impedimentul etăţii
încetează prin ajungerea la etatea recerută de lege), de majoritatea impedimente
însă se acorda dispensă pe baza unor cauze suficiente sau motive „ponderoase".
în cererile de dispensă de căsătorie foarte interesant este faptul că nu de
puţine ori impedimentul era descoperit abia după realizarea încredinţării şi
efectuarea unui număr de strigări. Impedimentul este redat simplu, prin
specificarea tipului şi a gradului (în cazul rudeniei) sau ceva mai elaborat, atunci
când sunt precizate ambele sisteme de calculare a gradelor de rudenie: oriental şi
apusean (de obicei în cazul căsătoriilor mixte confesional). Uneori impedimentul
este descris într-o formă narativă sub forma unei povestiri genealogice. Atunci
când existau impedimente ce împiedicau contractarea unei căsătorii valide,
aceasta se putea totuşi realiza cu condiţia obţinerii dispensării de la respectivul
impediment. Dispensele de căsătorie reprezintă o categorie aparte de documente
care se cereau după încredinţare şi nu se pun în practică decât cu aprobarea
specială a superiorităţii ecleziastice competente 32 , de regulă episcopia. Totuşi, cel
puţin în teorie s-a respectat o anumită ierarhie care împarte foarte clar autoritatea
de a dispensa de la anumite impedimente, autoritatea supremă fiind papalitatea.

30

Iuliu Simon, op. cit„ p. 19.
Sorina Bolovan, Ioan Bolovan, „Aspecte privind formarea familiei în societatea românească
din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX- lea", în Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie, Cluj-Napoca, 29, 1988-1989, pp. 528.
3
' Preotulu Romanu, nr. 1/1885, p. 11.
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În general se răspundea favorabil, şi în timp scurt, acestor cereri dar preotul
era sfătuit să amâne pe cât posibil căsătoria. În cazul în care impedimentul
matrimonial era descoperit abia după realizarea cununiei religioase, preotul
paroh trebuia să investigheze pe cei în cauză dacă au avut sau nu cunoştinţă
despre respectivul impediment înainte de cununie sau au încheiat căsătoria cu
scopul de a obţine mai uşor dispensare, dacă au consumat matrimoniul ori s-au
abţinut de la convieţuire după aflarea impedimentului 33 • Rigoarea dispensării
scade (cel puţin teoretic) şi ea în timp, pentru ca după introducerea căsătorie
civile să devină o simplă formalitate ce rămânea a cărei îndeplinire rămânea la
latitudinea credincioşilor.
7. Implicaţii economice
Având în vedere longevitatea şi natura complexă a instituţiei familiei legal
constituită în urma actul căsătoriei putem deduce că alături de alternativele la
căsătorie precum celibatul sau concubinajul şi de devianţe, căsătoriile interzise s-au
perpetuat ca o formulă de compromis menită să susţină uneori un sistem
economic şi social perimat. Aceste soluţii de compromis, cu toate urmările
negative pe care le-au generat, au permis instituţiei conjugale să ajungă la variante
multiple de organizare familială, au determinat reajustarea relaţiilor conjugale în
acord cu idealurile şi nevoile membrilor comunităţii. O dovadă de incontestat ce
susţine această ipoteză o reprezintă mezalianţele încheiate pe criterii politice din
înalta societate care la nivelul omului de rând s-au copiat adesea atunci când
patrimoniul unei familii era în pericol de a fi fărâmiţat.
Totodată căsătoria este şi un mijloc de transmitere a bunurilor imateriale,
de tip religios, spiritual, cultural. În societăţile eminamente agricole, bunurile
principale au fost şi au rămas pământul şi animalele 34 • Astfel, căsătoria se
dovedeşte a fi în primul rând o necesitate economică, mai degrabă decât una
socială sau psihologică, pentru marea majoritate populaţiei rurale din societăţile
preindustriale. La românii din Transilvania din a doua jumătate a secolului al
XIX-iea căsătoria era înainte de toate o tranzacţie între familii, părinţii sau
comunitatea intervenind adesea pentru a interzice o uniune, decât pentru a o
impune. 35 Cu toate că pentru biserică sacramentul căsătoriei presupune libertatea
celor care îl primesc, iar pentru autorităţile civile căsătoria era imposibilă fără
asentimentul părţilor, cuplul s-a format mai mult sub presiunea familiei şi a
comunităţii, decât din libera opţiune a tinerilor.

33
Tit Bud, lndreptariu practicu pentru păstorii sufletesci, 2 voi., Tipografia arhidiecezană, Gherla,
1883, p. 146.
34
Panea Nicolae, Antropologie culturală şi socială, Editura OMNISCOP, Craiova, 2000, p. 108.
35
Jean-Marie Gousse, „Parente, familie et mariage en Nonnandie aux XVIIe et XVIIle siecle", în
Annales ESC, 27, nr. 4, 5, 1972, p. 1145.
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Ulterior, procesul de secularizare progresivă a dat naştere la schimbări în
ceea ce priveşte posibilitatea alegerii partenerului. Subiectul a avut o importanţă
majoră în societatea rurală, unde afecta transmiterea pământului şi a proprietăţii,
ceea ce în regiunile catolice ducea la cererea de indulgenţe şi dispense 36 • Totuşi,
insinuarea noutăţilor care, inconştient sau nu, îndreaptă lumea rurală spre epoca
modernă, în ciuda tuturor rezistenţelor, în ciuda strădaniei celei mai mari părţi a
ei de a rămâne solidară cu trecutul, cu tradiţia. Tradiţia nu este abolită dar
primeşte în permanenţă un nou conţinut: la o zestre preponderentă transmisă de
generaţia trecută, fiecare generaţie adaugă, selectate, printr-un profil propriu, o
serie de elemente de noutate, în măsura în care nu are - cel puţin formal, aparent
- impresia că trădează această tradiţie, care pentru comunităţile rurale constituie
principalul suport existenţiaP •
7

Concluzii
Deşi atât legislatorii laici, cât şi canonicii au căutat în permanenţă să ţină
sub control comportamentul nupţial al populaţiei, să clarifice şi nuanţeze
impedimentele la căsătorie şi să îngreuneze procesul dispensării, condiţiile
materiale specifice unei societăţi tradiţionale precum era cea transilvăneană în
secolul al XIX-iea au făcut din nerespectarea impedimentelor matrimoniale un
fenomen cvasigeneral.
Transpuse la nivelul realităţii concrete a comunităţii greco-catolice, se
observă că, în ciuda aparentei rigori a legislaţiei matrimoniale canonice şi civile în
chestiunea căsătoriilor consangvine este evidentă o relaxare treptată a restricţiilor
la căsătorie pentru ca în secolul al XIX-iea dispensarea să devină o practică
curentă. Cu toate acestea, chiar şi după introducerea căsătorie civile în
Transilvania în 1894 regulile teoretice s-au păstrat la fel de restrictive, fapt ce
demonstrează încă o dată faptul structurile mentale ale societăţilor tradiţionale se
schimbă cel mai lent. Paradoxal, statul a eliminat pe rând barierele canonice,
eliberând individul de o multitudine de reţineri religioase, dar această „eliberare"
s-a făcut în limitele intereselor economice, politice, sociale, militare ale puterii.
Asaltate de noile valori ale modernităţii, comunităţile rurale româneşti şi-au
păstrat însă vigoarea, existenţa „căsătoriilor interzise" nefiind un semn al unei
societăţi tarate ci dimpotrivă un indicator al similitudinilor de mentalitate între
lumea satului transilvănean şi alte arii geografice, ce pune în evidenţă existenţa
unor structuri şi nivele mentale de permanenţă, caracteristice epocii respective,
precum şi existenţa unor structuri mentale diferite, ce au conferit vieţii de familie
din satul românesc accente specifice.
36

Jack Goody, op. cit., p. 203.
Barbu Ştefanescu, Sociabilitate rurală, violenţă şi ritual. Cartea în practicile oblative de
răscumpărare a păcii comunitare, Transilvania, sec. XVIT-XIX. Editura Universităţii din Oradea,
Oradea, 2004,p. 544.
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Interpretarea corectă a problemei înrudirii este deosebit de importantă din
punct de vedere al moralităţii implicată de sau derivată din rudenie. Aceasta
deoarece rudenia declanşează raporturi specifice, bazate pe reguli foarte severe cu
privire la morală, raporturi sexuale, drepturi şi obligaţii. Aici se regăsesc
interdicţiile referitoare la raporturile sexuale între rude, sancţiunile juridice şi
morale prevăzute de comunitate în cazul încălcării prescripţiilor, solidaritatea şi
ataşamentul membrilor grupului de rude 38 • Relaţiile de rudenie sunt văzute ca un
sistem, ca o reţea de relaţii sociale integrate structurii sociale date; ele sunt
importante deoarece reglează problemele de filiaţie, succesiune, moştenire etc. 39 •
în societatea transilvăneană a secolului al XIX-lea valorile creştine ocupau
un loc de prim rang, deoarece, pe baza acestora, ardelenii şi-au fundamentat şi
elaborat viziunea despre lume, în general, şi mentalitatea specifică vizavi de
căsătorie, în special. Comunitatea greco-catolică din Transilvania, profund
religioasă şi purtătoare a valorilor creştine esenţiale, şi-a ordonat întreaga viaţă
spirituală şi socială în jurul acestor precepte creştine care reglementează toate
etapele fundamentale din viaţa individului şi a colectivităţii, iar în privinţa
căsătoriei a încercat să evite pe cât posibil impedimentele matrimoniale. în ciuda
tuturor interdicţiilor, au existat nenumărate căsătorii consangvine constituite din
determinări de ordin material, de păstrare a unei anumite averi în familie, aşa-zise
„uniuni privilegiate" pe care le regăsim întocmai ca în schema lui Claude LeviStrauss40 şi în comunitatea greco-catolică din episcopia de Cluj-Gherla: „leviratul"
(văduva căsătorită cu fratele soţului decedat), „sororatul" (bărbatul văduv şi sora
decedatei) şi „căsătoria avunculară" (de genul unchi-nepoată de frate sau mătuşa
cu nepotul de soră). Acest inconvenient putea fii însă lesne înlăturat prin
procedura dispensării care ofereau posibilitatea dezlegării de la respectivul
impediment şi legitimarea, cel puţin în ochii comunităţii a uniunii matrimoniale
respective. Cu toate acestea, chiar şi după introducerea căsătorie civile în
Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea aceste reguli s-au păstrat la fel de
restrictive, fapt ce demonstrează încă o dată faptul structurile mentale ale
societăţilor tradiţionale se schimbă cel mai lent.

Christopher C. Harris, Relaţiile de rudenie, Editura Du Style, Bucureşti, 1998, p. 13.
Nicolae Constantinescu, Relaţiile de rudenie în societăţile tradiţionale. Reflexe în folclorul
românesc, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1987, p. 15.
'° Claude Levi-Strauss, Antropologia culturală, Editura Politică, Bucureşti, 1978, p. 167.
38

39
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RĂZBOAIELE EST-EUROPENE ŞI DOBROGEA

ÎN SECOLUL AL XIX-LEA
COSTIN SCURTU

EAST-EUROPEAN WARS AND DOBROGEA
IN THE 19TH CENTURY

Abstract: The Russian-Turkish wars from the l 9'h century represented
devastation and depopulation of Dobrogea 's territory. The dwellings, the
towns, the villages, especially those from the Danube bank, were destroyed.
Dobrogea became a war place and its population had to leave these places,
and taking refuge in Moldavia and Tara Romanaeasca, meaning over the
Danube. The wars brought almost every time contagions of all kinds with it,
like fever and typhoid fever, and they made thousand of victims.
In 1865 the oriental crises recrudesced, and in 1877 a new RussianTurkish war begins. The young Romanian stat arase after the 1859
unification of the Muntenia and Moldavia princedoms, take part to the war
sending troops to fight on the Russian imperial army side, after declaring its
independence to the Otto man Gate in 1O'h May 1877.
In 14'h November 1878, the Romanian ruler, Carol the I", crossed the
Danube from Erai/a until Ghecet, in front of Dobrogea, which united with the
other Romanian territories, after about 460 years ojforeign domination.
Rezumat: Desfăşurarea războaielor ruso-turce în secolul al XIX-iea au
însemnat o pustiire şi o depopulare a teritoriului dobrogean. Au fost distruse
aşezările, oraşele, târgurile, în special cele de pe Dunăre. Dobrogea a fost
transformată într-un loc de război şi populaţia a trebuit să părăsească aceste
locuri, refugiindu-se în Moldova şi în Ţara Românească, deci dincolo de
Dunăre. Războaiele erau însoţite aproape întotdeauna de molime de toate
felurile, de friguri, tifos şi se soldau cu mii de victime
ln anul 1865 a reizbucnit criza orientală, iar în 1877 izbucneşte un
nou război ruso-turc. Tânărul stat naţional român apărut prin Unirea din
1859 a principatelor Muntenia şi Moldova, participă cu trupe alături de
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armata imperială rusă, după ce la 10 mai 1877 îşi declarase independenţa
de Poarta otomană.
La 14 noiembrie 1878, domnitoru/ României, Carol I, trecea Dunărea
de la Brăila la Ghecet, în faţa Dobrogei, care se unea cu celelalte teritorii
româneşti, după circa 460 de ani de stăpânire străină.
Keywords: Russian-Turkish wars, Peace conference, Dobrogea,
Ottoman Gate, Crimea war.
Cuvinte-cheie: războaiele ruso-turce, Conferinţa de pace, Dobrogea,
Poarta Otomană, războiul Crimeii.

faţă

Desfăşurarea războaielor

ruso-turce a însemnat o pustiire şi o depopulare a
teritoriului dobrogean. Ion Ionescu de la Brad aminteşte cele 65 de sate dispărute
după 1829 1• Au fost distruse aşezările, oraşele, târgurile, în special cele de pe
Dunăre. Dobrogea a fost transformată într-un loc de război şi populaţia a trebuit
să părăsească aceste locuri, refugiindu-se în Moldova şi în Ţara Românească, deci
dincolo de Dunăre. Războaiele erau însoţite aporape întotdeauna de molime de
toate felurile, de friguri, tifos şi se soldau cu mii de victime 2• Populaţia din deltă, în
special din zona braţului Sf. Gheorghe a fost forţată să părăsească zona respectivă
în urma tratatului de la Adrianopol3. Oraşul Tulcea4 s-a triplat ca populaţie dintro dată şi această populaţie a fost nevoită să ocupe colinele din jurul oraşului.
La 25 aprilie/7 mai 1828, ca urmare a izbucnirii unui nou război între
Poartă şi Rusia trupele ruse trec Prutul şi ocupă în câteva zile Moldova şi Ţara
1

Ion Ionescu, Excursion agricole dans la plaine de Dobrodja, Constantinopole, Imprimerie du
jurnal de Constantinopol, 1850, p. 76.
2
Hector Sarafidi, Istoricul medico-farmaceutic al oraşului Constanţa, în „Analele Dobrogei", IX
voi. II, 1928, p. 233.
3
Tratatul de pace de la Adrianopol, (numit şi Tratatul de la Edirne), a fost semnat la încheierea
războiului ruso-turc din 1828-1829 dintre Imperiul Rus şi Imperiul Otoman, fiind semnat la 14
septembrie 1829 în Adrianopol de Alexei Orlov şi Abdul Kadîr-bei. Imperiul Otoman dădea Rusiei
acces la gurile Dunării şi fortăreţele Akhaltsikhe şi Akhalkalaki din Georgia. Sultanul recunoştea
stăpânirea Rusiei asupra Georgiei, (cu Imereti, Mingrelia, Gulia), şi a hanatelor Erevanului şi
Nahicevanului, care fuseseră cedate ţarului de Persia prin Tratatul de la Turkamanciai semnat cu un
an mai înainte.
4
Situat în nordul Dobrogei, Tulcea s-a dezvoltat pe locul unei cetăţi greceşti, Aegyssus,
amplasată pe una dintre colinele actualului oraş. După ce a fost alungată din Delta Dunării,
populaţia a migrat spre Tulcea, aşezându-se pe colinele oraşului, ţinând cont că zonele joase erau
inundabile. Curios este că deşi de dată mai recentă decât Aegyssus, numelui actual de Tulcea nu i se
cunoaşte originea. îl aflăm pentru prima dată în anul 1595, de la un anume Pado Giorgici, apoi de la
Evlia Celebi şi mai tîrziu, în 1674, de la Matteo Gondola. Despre Tulcea aminteşte şi Dimitrie
Cantemir în „Descriptio Moldaviae". Istoricul N. Iorga crede că ar veni de la numele vreunui bei.
Alţii susţin că această denumire toponimică se leagă de cuvântul „tuf' care înseamnă cărămidă, şi ar
avea explicaţia în prezenţa e acest teritoriu, cu destulă argilă, a unor instalaţii de fabricat cărămizi.
Tulcea a avut de suferit de pe urma numeroaselor confruntări militare dintre ruşi şi turci care au
durat mai bine de 100 de ani.
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Românească.

Principatele Române sunt supuse unei ocupaţii militare care va dura
până în aprilie 1834. ln locul domnilor care se retrăseseră, conducerea Moldovei şi
cea a Ţării Româneşti este deţinută succesiv de contele Feodor Petrovici Pahlen
(aprilie 1828 - februarie 1829) şi supervizor oficial al celor două comisii
însărcinate cu redactarea „Legilor", apoi de generalul Piotr Teodorovici Jeltuhin
(februarie - octombrie 1829) şi în cele din urmă de generalul Pavel Dimitrovici
Kiseleff (noiembrie 1829 - aprilie 1834).
în timpul ocupaţiei ruse au fost întreprinse unele măsuri pentru o mai bună
organizarea administrativă a Principatelor; s-a procedat la înfiinţarea armatei
naţionale şi au fost elaborate Regulamentele organice - primele legi fundamentale
ale Principatelor. Poarta permitea Rusiei să ocupe Valahia şi Moldova până când
Imperiul Otoman reuşea să plătească o uriaşă despăgubire de război. Atunci s-a
fixat, prin articolul V din tratatul din 1929, hotarul dintre Imperiul Otoman şi
Muntenia pe tavlegul Dunării. Anglia, care era o putere maritimă, era preocupată
de transportarea trupelor sale în diferite zone de conflict de pe glob. În caz de
război, vasele comerciale erau armate, astfel încât întreaga marină să se alăture
celei de război. Anglia a folosit prima aceste metode pentru navele Amiralităţii. În
domeniul marinei comerciale Franţa le-a pus în aplicare din 1827, iar Anglia din
18375• Căile de navigaţie pe apă, în condiţiile introducerii forţei aburilor pe nave,
au fost deosebit de apreciate, mai ales pentru costul lor mai redus decât pe calea
ferată şi pentru posibilitatea de a conecta între ele zone îndepărtate.
Pentru a rezolva problema: „Cum transporţi regimente, echipamente, şi
„proviantul", până la cele două capete ale istmului în ritmuri egale?" Lord
Palmerston6 solicită realizarea unui vas de transport al cărui itinerar urma să
oscileze între Anglia şi cele două capete ale istmului baltico-pontic. Decizia s-a luat
între anii 1849-1850. Nava cerută de Palmerston va fi construită într-un şantier de
pe Tamisa. Isambard Kingdom Brunel ( 1806-1859) să proiecteze un mare vapor din
„iron and steeI'', (oţel). Verificarea carnetelor de schiţe lăsate de Brunel arată că din
anul 1851 el începea proiectul. Planurile definitivate erau transmise, în anul 1852,
şantierului naval de pe Tamisa. Uriaşul vapor proiectat de Isambard Kingdom
Brunel se chema „Great Eastern", tradus era: „Marele Oriental" 7 •

Curs de trasporturi. Principii generale. Căi ferate. Navigaţie fluvială şi
1930, p. 309-315.
6
Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston (n, 20 octombrie 1784- d, 18 octombrie 1865),
prim-ministru în perioada 6 februarie 1855 - 19 februarie 1858. Vezi, Jasper Ridley, Lord
Palmerston, Constable, 1970, p. 414-420.
7
A fost o mare furtună, la 14 noiembrie 1854, când 32 de nave ale flotei de intervenţie anglofranceze din „Războiul Crimeii" erau scufundate în Marea Neagră. Din 1854, Observatorul
astronomic şi meteorologic din Paris avea un nou director, în persoana lui Urbain Jean Joseph
Leverrier (1811 - 1877). Leverrier analizează cu mare atenţie datele europene de presiune
atmosferică şi de viteză a vântului din zilele care au precedat dezastruoasa furtună. El observă un
5

Victor

Slăvescu,

maritimă, Bucureşti,
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Spionajul rusesc aflase despre proiectul lui Palmerston. În atelierele din
fortăreaţa navală Kronstadt de la Marea Baltică, ruşii proiectează cele dintâi mine
acvatice, destinate scufundării navelor din „iron and steef'. Istoricii ruşi ai tehnicii
insistă că tot pe atunci, la Kronstadt, ar fi fost proiectate primele torpile 8 •
Ruşii comandă în anul 1851 şantierelor engleze un vapor perfecţionat. Acel vas nu
va fi livrat din cauza izbucnirii Războiul Crimeii. Comanda rusească va fi
rechiziţionată pentru flota britanică, vaporul se va numi „Black Prince''. „Războiul
Crimeii" 9 se purta simultan în Marea Neagră, şi în Marea Baltică 10 • Benjamin
Disraeli 11 avea presentimentul că această cursă a înarmărilor declanşată de
Războiul Crimeii va schimba raportul de forţe din lume, scăzând rolul Marii
Britanii, superputerea unică din timpul său.
Isambard Kingdom Brunel a participat activ la efortul de inginerie militară
destinat purtării „Războiului Crimeii" atât în Marea Neagră, cât şi în Marea
Baltică: proiectează şi supervizează construirea unor piese de artilerie, a unor barje
blindate pentru debarcarea la Kronstadt, ori a unor spitale de campanie.
minim al presiunii atmosferice care a traversat în termen de patru zile Europa, ajungând în Marea
Leverrier a mai observat un anumit tip de circulaţie atmosferică în jurul minimului, pe care
îl denumeşte ciclon. Leverrier conchide că din direcţia de mişcare a centrului ciclonului se pot face
predicţii. Leverrier îi transmite împăratului Napoleon al III-iea concluzia studiului efectuat
la Observatorul din Paris: Existenţa unei linii telegrafice sigure între Viena şi litoralul Mării Negre ar
fi permis comunicarea datelor de avertizare. Pe baza acestor date, Napoleon al III-iea urma să ia o
decizie de politică externă. Pentru această linie telegrafică sigură, împăratul francez va avea un motiv
în plus pentru a sprijini unirea principatelor româneşti.
8
Numai istoricii navali americani îi cred pe ruşi. Americanii erau şi atunci foarte interesaţi de
Războiul Crimeii, după cum mărturiseşte presa lor. http://blogideologic.wordpress.com/2007/12/
17/razboiul-crimeii/
•Războiul Crimeii s-a desfăşurat între 28 martie 1853 - martie 1856 şi a fost un conflict armat
între Imperiul Rus, pe de-o parte, şi o alianţă a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei, a celui deal doilea Imperiu Francez, a Regatului Sardiniei şi a Imperiului Otoman, pe de altă parte. Originea
crizei prin care s-a ajuns la Războiul Crimeii stă în chestiunea locurilor sfinte. Era vorba de
reglementarea drepturilor pelerinajelor, pc de-o parte, ale catolicilor latini, pc de-alta, ale
ortodocşilor în Locurile Sfinte din Palestina: la Ierusalim, Bethleem etc.
10
De la început, campania din Marea Baltică a intrat în impas. Flota rusă a Mării Baltice,
copleşită numeric, şi-a redus mişcările la zonele din jurul fortificaţiilor. Pe de altă parte, deşi
comandanţii aliaţi aveau cea mai mare flotă de la războaiele napoleoniene, au considerat fortificaţiile
ruseşti, în special fortăreaţa de la Kronstadt, prea greu de cucerit, şi de aceea şi-au limitat
operaţiunile la blocarea comerţului ruşilor şi la raiduri pe coastele mai puţin apărate ale Finlandei. În
1855, flota aliată a încercat să distrugă docurile puternic fortificate de la Sveaborg, de lângă Helsinki
dar nu au reuşit să le reducă la tăcere bateriile de coastă. A fost pregătită o nouă flotă, formată din
peste 300 de vase de război, dar, mai înainte de declanşarea atacului, s-a încheiat războiul. O parte a
reuşitei apărătorilor ruşi a fost pusă pe seama noilor mine marine. Minarea apelor este considerată
ca apărută în timpul Războiului Crimeii. http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_Crimeii
11
Benjamin Disraeli (n. 21decembrie1804 - d. 19 aprilie 1881), politician conservator britanic.
A rostit: „Hrăneşte-ţi mintea cu gânduri măreţe credinţa în eroi creează eroi". http://www.
rightwords.ro/citate/detalii-citat/23935/ ... hrancste-ti-mintea-cu-ganduri-marete-credinta-in-...
Neagră.
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Tratamentul revoltător la care au fost supuşi militarii răniţi în iarna grea 18541855, a fost prezentat de corespondenţii de război, ducând la introducerea
metodelor moderne de îngrijire a bolnavilor pe câmpul de luptă. Printre noile
tehnici folosite pentru tratarea răniţilor a fost şi folosirea pentru prima oară a unui
vehicul de tip ambulanţă. Unul dintre aceste spitale militare proiectate de
Isambard Kingdom Brunel va fi instalat la Scutari, cartier asiatic al oraşului
Istanbul 12 •
Războiul Crimeii începe sub pretextul unei cruciade pentru accesul
creştinilor la locurile sfinte. De data aceasta nu islamicii se opuneau creştinilor. Se
aflau în conflict ortodoxismul rusesc şi catolicii. Sultanul imperiului otoman era
cel care îi alegea pe favorizaţi, apoi garanta acestora drepturile de acces 13 • Imediat
după ce a aflat de eşecul diplomatic la Înalta Poartă a trimisului său, Alexandr
Sergheevici Menşikov, pentru a-şi impune voinţa asupra otomanilor, Rusia
hotărăşte să îi atace la Dunăre •
În 1853, la ordinul ţarului Nicolae 115 , armatele ruseşti invadează Moldova,
precum şi Ţara Românească 16 • In acelaşi an staţionarele din zona Galaţiului, au
14

perioada purtării războiului Crimeii, nava Great Eastem nu va fi pregătită să
naval de pe Tamisa. Din cauza aceasta, pentru asigurarea logisticii la Marea
Neagră, în locul uriaşului „Great Eastern" se recurge la o flotilă numeroasă de nave de transport
mult mai mici. Pentru gestionarea multiplelor probleme apărute, sora de caritate Florence
Nightingale ( 1820-1910) inventează instrumentul managerial matematic chemat „diagrama polară"
pentru indicatori relevanţi, numită acum şi „diagrama radar" sau „diagrama păianjen", folosită în
prezent la managementul calităţii totale în organizaţii, într-un stil botezat de industriaşii japonezi cu
termenul „Kaizen".
13
În 1852, conflictul s-a produs între creştini. Catolicii au afirmat că lor le aparţineau cheile de la
biserica din Bethleem, iar ortodocşii că un ordin al sultanului le-a înapoiat-o! Consulul rus a
intervenit direct pe lângă administraţia turcă. Guvernul turc, foarte încurcat, s-a mulţumit să
reunească un oarecare număr de notabili din Ierusalim şi Bethleem şi să le citească firmanul secret al
sultanului. Documentul n-a fost publicat însă, astfel încât pelerinii catolici şi-au exercitat drepturile
fară a ţine seama de drepturile obţinute ulterior de către Rusia. În 1853, sultanul a dat satisfacţie
francezilor, în ciuda protestelor vehemente ale călugărilor ortodocşi. http:/lro.wikipedia.
org/wiki/R%C4%83 razboiul_Crimeii
11
Carol Popp de Szathmari (1812-1887) a avut ideea de a imortaliza chipuri şi scene din
începutul Războiului Crimeii. Staţionarea trupelor ruseşti, apoi a celor turceşti şi austriece la
Bucureşti. În primăvara anului 1854, artistul român a avut ideea de a-şi părăsi atelierul, deplasânduse pe malul Dunării, în preajma Olteniţei şi a Silistrei, unde se dădeau lupte, fotografiind bivuacurile,
fortificaţiile şi combatanţii. Aşa a devenit primul fotoreporter de război cunoscut. Adrian-Silvan
Ionescu, Totuşi primul a fost Szathmari. http://www.itcnet.ro/history/archive/mi l 999/current3/mi
89.htm
11
Ţarul Nicolae I al Rusiei a trait între I decembrie 1796 - 2 martie 1855. A urcat pe tronul
Romanovilor la 1 decembrie 1825. I-a urmat la tron ţarul Alexandru al II-iea, care va cere să se
oprească Războiul Crimeii în februarie 1856.
16
Moldova şi Valahia, erau principate autonome sub suzeranitatea otomană, în care Rusia era
considerată ca un apărător special al bisericii ortodoxe. Nicolae I a sperat că puterile europene nu
aveau să protesteze la acţiunea rusă de ocupare a unor teritorii aflate în sfera de influenţă otomană.
12
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fost sechestrate de trupele ruseşti şi utilizate de ruşi în acţiunile navale de pe
Dunăre. În prima fază a războiului, în timpul căreia operaţiunile de luptă s-au
desfăşurat pe teritoriul dobrogean, aceste ambarcaţiuni au îndeplinit o serie de
misiuni în folosul armatei ruse în regiunea nordică a Dobrogei. în acest context,
şalupa „Moldavia" a participat la atacul Isaccei. În cea de-a doua fază a războiului,
după mutarea teatrului de operaţiuni în Crimeea şi retragerea armatei ruse, forţele
navale moldovene, au primit dispoziţii de la Comandamentul rus, să părăsească
principatul şi să se deplaseze la Ismail 17 •
Anglia reacţionează la invadarea Moldovei şi Valahiei, expediind nave de
război în Dardanele. Acolo flota britanică s-a unit cu o flotă franceză. Dar vor
aştepta până ce vor lupta în Marea Neagră.
Otomanii aveau nişte ofiţeri de comandă de o calitate excepţională, printre
care şi pe celebrul Osman Paşa, de origine croată, un maestru al luptelor cu trupe
puţine împotriva unor efective numeroase. Trupele turceşti încep să hărţuiască
armata dunăreană a ţarului. Nicolae I răspunde arătând forţa navală rusească în
Marea Neagră. Întreaga flotă
turcească este distrusă în bătălia navală de la Sinope, la 30 noiembrie 1853 18 ,
ceea ce făcea posibilă debarcarea trupelor terestre inamice pe pământ otoman 19 •
În 1853, după ce Rusia a ignorat un ultimatum anglo-francez, care cerea
retragerea din Principatele Dunărene, Marea Britanie şi Franţa au intrat în război
de partea otomanilor. La 10 aprilie 1854, flota anglo-franceză apare în faţa celui
mai mare port al imperiului rusesc la Marea Neagră, oraşul Odessa. Canonierele
engleze şi franceze încep să bombardeze fără discriminare Odesa, aprinzând
clădirile 20 •

Au fost bătute medaliile „Silistra", „Sevastopof' şi „Kars", destinate
soldaţilor otomani, şi cea a „Crimeii", destinată aliaţilor şi înscrisă în limba
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (se va cita în continuare ANIC), fond Ministerul de
al Moldovei, dosar nr. 1300/1856, f. 1-17.
18
Bătălia navală a avut loc, la 30 noiembrie 1853, la Sinop, port turcesc la Marea Neagră.
Corăbiile de linie ale Imperiului rus au anihilat fregatele Imperiului otoman. Este considerată ultima
bătălie navală a epocii navigaţiei cu pânze şi prima bătălie a Războiului Crimeii.
19
Presa americană urmărea cu mare atenţie evoluţia războiului Crimeii. Statele Unite ale
Americii vroiau să îşi extindă jurisdicţia asupra insulei Cuba din Caraibe. Anglia şi Franţa se
opuneau. Americanii doreau ca anglo-francezii să piardă Războiul Crimeii.
20
Oraşul Odessa avea şi un teatru, construit la 1809. Funcţionarea lui fusese la început aproape
falimentară, din lipsă acută de spectatori. Guvernatorul, în marea lui înţelepciune, acordă
managerului companiei teatrale şi contractul pentru instituirea carantinei asupra navelor care se
aflau în port pe vreme de pace. Frecventarea teatrului s-a ameliorat brusc. Sistemul managerial
inventat de Marele Cneaz Ivan al III-iea (sistemul Gosudar) a dovedit din nou că poate să
funcţioneze. în Războiul Crimeii, clădirea teatrului scapă de la distrugere şi incendiere. Arde totuşi
complet într-un foc accidental din 1873. Va fi elaborat un proiect nou, datorat arhitecţilor vienezi F.
Fellner şi H. Helmer. Clădirea teatrului nou din Odessa va fi inaugurată la 1887. Aceiaşi arhitecţi
vienezi vor proiecta şi clădirea teatrului naţional din Iaşi, inaugurată în anul 1896. Cele două teatre,
din Odessa şi Iaşi, au încorporată în structura lor ideea arhitectonică de auditorium în stil Louis XVI.
17
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participante 21 • Majoritatea aveau pe avers tughra sultanului Abdul
Mecid 22 înconjurată de o coroană de laur, iar pe revers o compoziţie cu două
tunuri şi o ancoră peste steagul rusesc căzut la pământ şi steagurile celor patru
puteri aliate fluturând victorioase în vânt. Sultanul a acceptat, pentru prima dată
în istoria Imperiului Otoman, înalte decoraţii de la creştini. Astfel a primit
„Marea Cruce a Legiunii de Onoare" şi „Ordinul ]artierei" 23 •
Lev Tolstoi 24 a luat parte, în luna iulie 1854, la pregătirile pentru atacul
general asupra Silistrei. Sub presiunea aliaţilor, atacul a fost contramandat, se
hotărâse părăsirea principatelor. În retragerea armatei ruseşti de la Silistra, prinţul
Gorceacov admite ţăranilor bulgari să urmeze armata rusă. Bulgarii aceştia, care
fugeau de teama represaliilor turceşti, au fost colonizaţi în Basarabia, iniţiind
procesul devastator al modificării structurii demografice din provincia
românească răpită. În lunile septembrie şi octombrie 1854, Lev Tolstoi s-a aflat la
Chişinău cu armata rusească. Viaţa anostă îl determină pe Tolstoi să ceară
trimiterea la Sevastopol. Unde pleacă, prin Odessa şi Nikolaev, la începutul lunii
octombrie 1854.
În septembrie 1854, trupele aliate (Regatul Unit, Franţa şi Regatul
Sardiniei) au debarcat în Crimeea şi au asediat oraşul şi fortăreaţa Sevastopol,
sediul flotei Mării Negre a Imperiului Rus, flotă care părea că ameninţă Marea
Mediterană. La începutul lunii octombrie, inginerii francezi şi britanici, plecând
de la baza de la Balaclava, au început să conducă lucrările de asediu de-a lungul
fiecărei ţări

21

Expoziţia

cu titlul „Kirim Savasi'nin I SOnci Yili/l SOth Anniversary of the Crimean War"
în anul 2006, la Muzeul Sadberk Hanim din Istanbul. Catalogul editat cu acel prilej
reuneşte o serie de texte semnate de cercetători cunoscuţi ce s-au ocupat de Războiul Crimeii.
Coordonatorul volumului, Bahattin 6ztuncay, este reputatul istoric al fotografiei turceşti, autor al
multor studii şi monografii importante. Catalogul este bilingv, turco-englez, şi se adresează atât
cercetătorilor cât şi publicului larg. http://www.adevarulonline.ro/alia/2007-l 0-24-6.pdf
22
Sultanului Abdul Mecid a domnit între anii 1839-1861. Oraşul Medgidia a fost întemeiat
printr-un decret din anul 1856 al Imperiului Otoman, fiind un caz de urbanism şi colonizare
otomană. Denumirea localităţii provine de la numele sultanului Abdul Mecid.
23
Un alt impact al războiului va fii ,,familiarizarea multor segmente ale societăţii otomane cu
moravurile şi o.biceiurile occidentale, care nu fuseseră expuse în mod direct". Soldaţii aliaţi îi uimeau
pe localnici, scoţienii cu kiltul lor iscau râsul femeilor, iar zuavii cu fesuri şi salvari îi amuzau pe
bărbaţii musulmani. În timpul acestui conflict a fost inventat jocul de cărţi, bridge-ul.
24
Scriitorul rus Lev Tolstoi se afla din 1851 pe frontul din Caucaz, mai întâi ca iunker, apoi
ofiţer. Rudele sale, care îi doresc o carieră militară strălucitoare, întreprind diligente să îl mute în
armata rusească de la Dunăre comandată de prinţul Gorceacov. În martie 1854, Lev Tolstoi ajunge la
Ilucureşti, trecând prin Ilasarabia. După 42 ani de la anexare, Lev Tolstoi scrie că nu a întâlnit pe
cineva „care să înţeleagă ruseşte". În stagiul său militar din România, Lev Tolstoi se îmbolnăveşte de
malarie. Este vizitat zilnic de un medic localnic, al cărui nume nu îl cunoaştem. Lev Tolstoi notează
în „/urnaf': „După conversaţia cu medicul, am renunţat la părerea stupidă şi nedreaptă pe care o
aveam faţă de valahi, părere care este împărtăşită de toată armata rusă, şi care mi-a fost inculcată de
idioţii pe care i-am întâlnit până în prezent. Soarta acestui popor e plină de farmec şi de tristeţe".
organizată,
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zonei muntoase Cherson de la sud de Sevastopol2 5• Au fost săpate redute, tranşee
şi locaşuri pentru bateriile de tunuri.
În acest timp, pe malul vestic al Mării Negre se studia posibilitatea
construirii unui canal între Dunăre şi Mare, de care planuri, românii din stânga
Dunării erau informaţi. Dar se susţinea şi varianta realizării unei căi ferate între
Cernavodă şi Constanţa26 • Între anii 1854-1856, statele majore francez şi austriac
au executat lucrări topometrice, expresie a interesului Marilor Puteri la Dunărea
de Jos 27 • Doctorul C. Allard vorbeşte de lucrătorii misiunii franceze a drumului
Constanţa - Rasova, de faptul că la lucrările de terasamente se foloseau în
exclusivitate români care erau foarte muncitori şi că, diferendele dintre lucrători
erau judecate de un ofiţer francez.
Războiul Crimeii a introdus pentru prima oară şi folosirea din punct de
vedere tactic a căilor ferate şi a altor invenţii moderne ca telegraful. În timpului
Războiului Crimeii, care este considerat de unii cercetători primul război modern,
s-au folosit la scară largă tranşeele şi bombardamentele oarbe de artilerie (care se
bazau mai mult pe datele obţinute de patrulele de recunoaştere decât pe
observarea directă a câmpului de luptă). Folosirea gloanţelor Minie2 8 şi a armelor
cu ţevi ghintuite au crescut în mod semnificativ puterea de foc a aliaţilor2 9 •
La mijlocul lunii octombrie 1854, aliaţii aveau 120 de tunuri gata să
deschidă focul asupra Sevastopolului, iar ruşii aveau de trei ori mai multe pentru a
se apăra. Calitatea excelentă a ofiţerilor de artilerie ruşi este dovedită de pierderile
grele suferite de cavaleria engleză, reprezentând de facto elita armatei de uscat, la
25 octombrie 1854, în „ Valea morţii" de lângă Balaklava.
25

Apărarea Sevastopolului a fost condusă de viceamiralii Vladimir Kornilov şi Pavel Nahimov,
avându-l ca ajutor pe inginerul şef al lui Menşikov, locotenentul colonel Eduard Totleben. forţele
ruşilor erau compuse din 4.500 voluntari (miliţieni), 2.700 tunari, 4.400 infanterişti marini, 18.500
marinari şi 5.000 de muncitori, în total, puţin peste 35.000 de oameni.
26
I. Bitoleanu, Gh. Dumitraşcu, Dobrogea în corespondenţa lui Nicolae Bălcescu din 1850, în
„Studii şi cercetări dobrogene", Constanţa, 1971, p. 169-174.
27
O societate germană făcea propuneri Înaltei Porţi, în 1874, de a stabili în LJeltă o colonie de
peste IO.OOO de familii care să cureţe gurile şi canalele Deltei şi să o transforme într-o uriaşă grădină
de legume. Vezi. I.A. Nazarettean, Notiţe istorice şi geografice asupra provinciei Dobrogea, Tulcea,
1882, p. 16.
28
Glonţul Minie este un tip de muniţie pentru puştile cu încărcare pe gura ţevii, care a primit
numele unuia dintre coinventatori: Claude-Etienne Minie. Acest tip de muniţie a devenit vestit în
timpul războiului Crimeii şi în timpul războiului civil american. A fost inventat în prima jumătate a
secolului al XIX-iea de căpitanii francezi Claude-Etienne Minie şi Henri-Gustave Delvigne. Glonţul
a fost proiectat pentru a permite o mai rapidă încărcare pe gura ţevii puştilor şi pentru creşterea
eficacităţii focului. Odată cu inventarea acestui tip de glonţ, puşca a devenit principala armă a
infanteriei.
29
În timpul Războiului Crimeii, militarii britanici şi francezi au învăţat de la camarazii lor turci
să folosească „trabucele din hârtie", ţigările, prin folosirea tutunului mărunţit presărat într-un petec
de hârtie de ziar rulat manual. http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_Crimeei#Principalii_
comandan.C5.A 3i_militari
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natura dezlănţuită îi ajută pe ruşi. Ne referim la efectele furtunii din 14
noiembrie 1854. Cu toate acestea, Rusia a trebuit să se recunoască înfrântă în
Războiul Crimeii, după căderea Sevastopolului în septembrie 1855.
Puterile occidentale participante la Războiul Crimeii au hotărât să sprijine
atât restituirea celor trei judeţe din sudul Basarabiei, cât şi unirea principatelor
româneşti dunărene, acl geopolitic care constituie un exemplu de cultură
organizaţională occidentală 30 •

În principal, privilegiile Rusiei în Principatele Dunărene au fost transferat
către grupul Marilor Puteri. În plus, navelor de luptă ale tuturor naţiunilor le-a
fost interzis accesul în Marea Neagră. Flota rusă fusese deja distrusă în timpul
războiului. Mai mult, ţarul şi sultanul au fost de acord să nu mai înfiinţeze nici un
arsenal naval militar pe ţărmurile mării. Clauza Mării Negre a fost o prevedere
extrem de dezavantajoasă pentru Rusia, datorită scăderii drastice a ameninţării
ţariste la adresa turcilor. Mai mult, Marile Puteri au acţionat în direcţia respectării
independenţei şi integrităţii Imperiului Otoman 31 •
Camillo Benso, conte de Cavour (1810-1861), politician italian, primministru al Regatului Sardiniei (1852-1861) şi al Regatului Italiei unificate (1861)
a subliniat într-o depeşă din 4 septembrie 1856, adresată contelui Corti din
Londra, marea importanţă a neamului românesc, ca forţă menită să stăvilească în
mod folositor primejdioasa expansiune a panslavismului. Cavour descrie apoi clar
situaţia care ar rezulta dacă Marea Neagră ar deveni o mare rusească şi dacă ţarul
ar pune stăpânire pe strâmtorile Bosfor şi Dardanele.
Datorită poziţiei lor strategice la gurile Dunării, pe măsură ce această cale
de navigaţie era din ce in ce mai importantă pentru comunicaţiile europene, la
Congresul de Pace de la Paris din 1856 s-a pus problema statutului Principatelor
Române. Muntenia şi Moldova rămâneau sub suveranitate otomană, dar acum ele
erau plasate sub tutela colectivă a celor şapte puteri care semnau Tratatul de Pace
de la Paris.
Dobrogea rămânea în componenţa Imperiului otoman ca sangeac32 ,
diviziune administrativ-teritorială cu capitala în oraşul Tulcea. Reformele din
Imperiul otoman s-au simţit şi la Tulcea, aflată sub administrarea turcilor. Pînă în
anul 1860, Tulcea a fost cîrmuită de o căimăcănie, începînd din acest an,
Dobrogea trece în cadrul ocupaţiei otomane, sub guvernarea unui paşă, a cărui
reşedinţă se afla în oraşul Tulcea. Sub regimul paşalâcului, în oraş se deschid mai
Titus Filipas, Războiul Crimeii, http://blogideologic.wordpress.com/2007/l 2/l 7/razboiul-crimeii/
Tratatul de la Paris a fost valabil până în 1871, când Franţa a fost zdrobită de Prusia în războiul
franco-prusac.
32
Sangeacul (română steag: Steag turcesc de culoare verde; (în special) steag cu semiluna în
vârful lăncii, trimis de Poarta Otomană noului domn ales în ţările româneşti), dar a fost şi o entitate
administrativă în cadrul Imperiului Otoman, diviziune a paşalâcului. Nu toate sangeacurile au fost
incluse într-un paşalâc.
30
31
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multe consulate ale unor puteri străine 33 • Din corespondenţa diplomatică între
domnitorul Alexandru Ioan Cuza34 şi Costache Negri 35 , aflăm că în anul 1863, un
detaşament polonez debarcă de pe un vas englez la Tulcea, spre a merge în
Polonia pentru a lupta împotriva opresiunii ţariste din ţara lor 36 • Sprijinul lui Al. I.
Cuza pentru insurgenţii polonezii, care s-au ridicat împotriva stăpânirii ruseşti a
dus la răcirea relaţiilor româno-ruse 37 •
În anul 1867, mergând spre Constantinopol, cu vaporul pe Dunăre, pentru
investitură, principele Carol s-a oprit la Tulcea, în urma invitaţiei ce i s-a facut de
către Matesatiful de atunci al Dobrogei, Ismail Paşa care locuia în Tulcea. Cu
această ocazie, Carol I a vizitat şi Biserica Sf. Nicolae, care era pe atunci în
construcţie, aproape pe terminate. Înţelegând nevoile în care se afla, a donat
bisericii un potir din metal comun, alb, o steluţă şi un disc, precum şi 100 de
galbeni, în numerar.
După Războiul Crimeii problemele navigaţiei pe Dunăre şi Marea Neagră
au fost reglementate între diplomaţii europeni printr-un şir de acte, precum:
Tratatul de la Paris din 1856, Actul public relativ la navigaţia la gurile Dunării,
Regulamentul de navigaţie şi poliţie fluvială, Tariful taxelor (drepturilor) de
navigaţie din 2 noiembrie 1865 şi Protocolul Conferinţei de la Londra din 13
martie 1871. Instituţia care a girat problemele de navigaţie pe aceste artere a fost
Comisia Europeană a Dunării, înfiinţată la 4 noiembrie 1856. Situaţia navigaţiei
era dificilă din cauza unor vase scufundate chiar la gură. Cu toate acestea Sulina
era singura cale navigabilă, care avea o adîncime de 2,44 m, în timp ce gurile
Chilia - Oceacov şi Sf. Gheorghe nu puteau asigura o adîncime medie a apei mai
mare de 1,83 m.
33
Vezi şi T. Voicu, B. Cotovu, P. Constantinescu, Monografia oraşului Tulcea, Institutul de arte
grafice al ziarului „Dobrogea Jună", Constanţa, 1928.
34
În anul 1859, în drum spre Constantinopol, a trecut prin deltă scriitorul Dimitrie
Bolintineanu, care l-a însoţit pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza în istorica sa călătorie la Înalta
Poartă. Impresiile sale au fost publicate în lucrarea „Călătoria domnitorului principalelor Unite la
Constantinopole". La Sulina a funcţionat în 1878, ca administrator al plăşii Gurile Dunării, poetul
Alexandru Macedonski (1854 - 1920). La Sulina s-a născut dirijorul de renume mondial George
Georgescu (1887 - 1964). Eugen Panighianţ, op. cit„ p. 69. http://www.cpnt.ro/download/Ghid_
DELTA_DUNARII_E.Panighiant_l 982.doc
35
Costache Negri (n. 14 mai 1812, Iaşi, Moldova - d. 28 septembrie 1876, Târgu Ocna,
România) scriitor şi om politic. În 1859 a fost trimis la Constantinopol, ca reprezentant al ţărilor
unite pentru a obţine recunoaşterea stării de lucruri creată prin votul de la 24 ianuarie şi deci a
dobândi unirea definitivă. Prieten bun cu Alexandru Ioan Cuza, a sprijinit toate acţiunile şi
reformele domnitorului Unirii. Prin misiunile pe care le-a avut peste hotare, Costache Negri poate fi
socotit primul diplomat al Principatelor Române. Complotul care a dus la detronarea lui Cuza l-a
determinat, ca şi pe Vasile Alecsandri, să renunţe la viaţa politică. S-a retras la Târgu Ocna şi şi-a
dedicat ultimii ani ai vieţii pasiunilor sale de-o viaţă: numismatica şi colecţionarea de tablouri.
36
Eugen Panighianţ, op. cit„ p. 51.
37
Andrei Căpuşan, România - Rusia, 130 de ani de relaţii diplomatice, în „Magazin istoric", Anul
XLII, serie nouă, nr. 10 (499), octombrie 2008, p. 16.
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Deşi braţul

Sulina prezenta dezavantajul unei puternice aluvionari 38 ,
Comisia Europeană a Dunării a adoptat pînă la urmă proiectul inginerului Ch.
Hartley, care prevedea amenajarea acestui braţ (1858). Odată cu punerea în
aplicare a proiectului a început să crească şi importanţa portului Sulina. Prin
construirea digurilor paralele şi prin strîmtarea gurii canalului de la 183 la 152 m,
precum şi prin prelungirea lor în mare, procesul de împotmolire a fost redus 39 , dar
nu în întregime eliminat, întreţinerea navigabilităţii canalului Sulina se face azi cu
ajutorul marilor drăgi pe care le putem vedea în rada portului (pe malul stîng) 40 •
Prima linie de cale ferată în Dobrogea a fost Cernavodă (Bogha Keul) Constanţa (Kiistendje) 41 • Aceasta a fost concesionată la 1 septembrie 1857,
societăţii engleze DBSR42 • Convenţia a devenit executorie datorită firmanului
(ordin scris) al sultanului Abdul Medgid (1839-1861). Societatea era reprezentată
de sir John Trevor Barkley43 • Convenţia avea două versiuni, în limbile franceză şi
turcă. Documentul cuprindea condiţiile privitoare la executarea lucrărilor şi la
38
La Sulina farul a fost construit în anul 1802 şi refacut în anul 1842. Farul a rămas în secolul XX
mult în urma locului de vărsare a fluviului în Marea Neagră. CE.O. avea un pavilion al ei: o dungă
albastră între două roşii, având înscrise pe ea literele: C.E. D. Tot în această zonă se află farul fostei
Comisiuni Europene a Dunării, construit în anul 1870. Despre aceasta aflăm din citirea unei
inscripţii în limba franceză de pe o placă metalică. La Sulina primul far a fost construit în anul 1802.
Se află pe malul stâng al canalului. Ambele pot fi considerate „istorice".
39
Vezi pe larg, Ioan Gh. Petrescu, Delta Dunării, geneză şi evoluţie, Bucureşti, Edititura
Ştiinţifică, 1957.
40
Eugen Panighianţ, op. cit., p. 69. http://www.cpnt.ro/download/Ghid_DELTA_DUNARII_E.
Panighiant_l 982.doc
41
Constanţa era un mic târg de pescari săraci, cu un bazin portuar care putea adăposti mici
ambarcaţiuni locale şi o zonă înconjurătoare slab productivă. Dacă portul ar fi fost mărit şi s-ar fi
construit o linie ferată care să taie Dobrogea până la Cernavodă, scurtând astfel mult distanţele şi
evitându-se efectele îngheţului pentru navigaţia pe Dunăre şi la bara Sulina, zona ar fi putut deveni
atractivă din punct de vedere economic.
.iz „Danube and Black Sea Railway Kustendje Harbour Company Limited" („Societatea anonimă a
căii ferate Dunăre - Marea Neagră şi a portului Constanţa"). În anul 1864 s-a înfiinţat Compania
DBSR, în fapt o poştă locală particulară, denumită Local-Post, ea stabilind legătura între cele două
localităţi şi, în continuare, legatura cu serviciul poştal al companiei maritime austriace Lloyd.
Corespondenţa venea cu vaporul de la Constantinopol la Constanţa, de aici era dusă pe calea ferată
până la Cernavodă şi apoi cu vaporul societăţii fluviale DDJG, la destinaţie, în ţările Europei. În 1867
această Local-Post - care a funcţionat aproximativ patru ani - a emis o marcă poştală care a fost
obliterată în mod obişnuit cu cerneală, cu pană, şi uneori cu stempelul „Kustendje" al Agenţiei
Lloyd. Pentru iconografia istorică feroviară aceasta marcă prezintă un interes deosebit fiind singura
reprezentare din secolul trecut a vechii linii feroviare dobrogene. http://www.cfr.ro/jf/ romana/
2000_6/firman.htm
13
Sir John Trevor Barkley, ca reprezentant al grupului londonez format din Thomas Wilson,
Cunard, Price, Paqet, Lewis şi Newall, a încheiat cu guvernul turc o convenţie pentru concesionarea
construirii şi exploatării liniei ferate de la Constanţa la Cernavodă, a porturilor din localităţile
terminus şi a administrării comerţului de import-export. Aceeaşi companie avea să construiască în
timpul domniei lui Al. I Cuza primele 18 poduri metalice din România.
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folosirea liniei ferate Kiistendje - Boghas - Keni. Durata concesiunii era de 99 de
ani de la data intrării în funcţiune a liniei ferate.
Linia Constanţa - Cernavodă (65,3 km) constituia cea de a treia linie de
cale ferată din fostul Imperiu Otoman şi prima din partea sa europeană44 •
Inaugurarea liniei ferate Constanţa - Cernavodă a avut loc la 4 octombrie 1860,
după ce-au sosit din Anglia primele două locomotive cu 3 osii cuplate (tip C),
denumite „Ovidius" şi „ Tomis". Linia pleca din portul Constanţa, trecea pe la
marginea oraşului, printr-o linie în zig-zag, ajungând la gara ce se construise la
marginea de apus a oraşului Constanţa. Apoi, linia pornea spre vest, străbătând
satele: Murtfatlar şi Medgidia, trecând în vecinatatea malului sudic al văii Karasu,
ajungând în portul Cernavodă de la Dunăre, după un traseu de 64,675 km 45 •
Economistul şi statiscianul român Dionisie Pop Marţian (1829-1865) avea
să scrie într-un articol că sosirea primului tren la porturile Cernavodă şi
Constanţa a fost salutată prin 21 de salve de tun de două goelete turceşti, frumos
poavazate. Traseul liniei a fost parcurs de primul tren inaugural în 3 ore şi 45 de
minute, realizându-se o viteză medie comercială de 16,9 km/h (viteză tehnică era
de 19 km/h) 46 • Pe aceasta linie a călătorit de două ori, în 1860 şi 1864, domnitorul
AL I. Cuza mergând la Constantinopol.
La 10 decembrie 1882, linia Constanţa - Cernavodă a fost cumpărată de la
societatea DBSR, de statul român, împreună cu materialul rulant, care se compunea
din 9 locomotive, 23 vagoane de călători, 298 vagoane de marfă, 13 vagoane de
serviciu şi 2 pluguri de zăpadă. O data cu acest inventar, în administraţia liniei au
rămas şi mulţi dintre salariaţii fostei companii, printre care şi şeful staţiei
Cernavodă, al cărui nume îl aflam menţionat pe un plic francat cu marca de 20
paras adresat „f Monsieur Charles Gasquet!Chef de gare/Tchernavoda" 47 •
Prima linie de cale ferată din Imperiul otoman a fost linia egipteană Cairo - Alexandria (211
km, deschisă la I ianuarie 1857). A urmat prima linie de cale ferată din partea asiatică a Imperiului
otoman a fost Smyrna Izmir) - Aydin (130 km), care făcea parte din reţeaua „Ottoman Railway". A
fost inaugurată la I iulie 1860 şi constituie cea mai veche linie de cale ferată din Turcia.
5
' Linia a rămas în uz până în anul 1937, când a fost desfiinţată. Fapt de subliniat era diferenţa de
nivel ce se câstiga între platforma portului şi gara oraşului Constanţa. Linia pornea de la aproximativ
250 m depărtare de clădirea de călători înspre Medeea. Acolo fusese o veche staţie situată la 3,9 km
spre vest de gara Constanţa. Linia „zig-zagului" iesea din calea principală şi cobora în pantă pe lângă
creasta de sud a malului mării, mergând paralel cu acesta. Ea ocolea Palatul de Justiţie şi pe cel al
Prefecturii. După aceea, linia rebrusa, coborând în panta continuă de circa 30%, mergând pe lângă
vechile magazii din piatră ale Căilor Ferate şi prin spatele platformei portului. După alţi 750 m linia
făcea un al doilea rebrusment, ajungând în cele din urmă pe platforma portuară. De aici se ramifica
în mai multe linii de garare, unde se depuneau garniturile trenurilor ce veneau în port. Din ultimul
rebrusment se prelungea pe lângă mal o linie ferată de circa 1.500 m, care ajungea până în dreptul
bazinului petrolier de astăzi şi ducea spre zona unde se afla plaja de la Mamaia.
46
Ilie Popescu, Căi ferate. Transporturi clasice şi moderne, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1987, p. 85-86.
17
· Două mărturii despre începutul istoriei feroviare în spaţiul românesc. Un firman imperial şi o
carte poştală. În cursul anilor linia ferată care străbate Dobrogea a fost refăcută pe un alt traseu,
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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din Crimeea începe reformarea Imperiului Otoman şi
făcea parte din Imperiul Otoman. Atunci, Tulcea a crescut prin
importanţă datorită construcţiei de corăbii, având păduri de stejar în apropiere,
având societăţi greceşti, care au izbutit să folosească stejarul pentru contrucţia de
corăbii. Tulcea a devenit principalul centru al întregii Dobroge. Guvernatorii turci
din vremea respectivă sunt extrem de apropiaţi de problemele locale. Clădirea
care astăzi adăposteşte secţia de artă a Muzeului Deltei Dunării a fost construită
de un paşă, pe nume Ismail, în anul 1870. I se spunea pe vremuri „Palatul
48
paşalelor" • Documentele consemnează că din Moldova, din Ţara Bugeacului,
deci la nord de gurile Dunării, unde asuprirea ţaristă era extrem de dură, dar şi
din Moldova şi Ţara Românească, vin o mulţime de transfugi. Se aşează în
Dobrogea pentru că aici exista o mai mare libertate de acţiune 49 •
În anul 1865 a reizbucnit criza orientală, iar în 1877 izbucneşte un nou
război ruso-turc. Tânărul stat naţional român apărut prin unirea din 1859 a
principatelor Muntenia şi Moldova, participă cu trupe alături de armata imperială
rusă, după ce la 10 mai 1877 îşi declarase independenţa faţă de Poarta otomană.
Anterior, la 4 aprilie 1877, fusese semnată, la Bucureşti o convenţie
româno-rusă care prevedea trecerea prin teritoriul românesc spre teatrul de
operaţiuni militare de la sud de Dunăre a trupelor ruseşti, ca armată prietenă,
cheltuielile ocazionale revenind Rusiei. Prin convenţie, Rusia se obliga să respecte
drepturile politice ale statului român, „astfel cum rezulta din legile interioare şi
tratatele existente, precum şi a menţine şi apăra integritatea actuală a României".
Şi războiul ruso-turc din 1877-1878, şi „proclamarea Independenţei României'', la
9 mai 187750 , de către politicianul Mihai Kogălniceanu sunt detalii ce urmează în
siajul Războiului Crimeii.
Prin
Dobrogea

războiul

dublată şi înzestrată

cu instalaţii moderne, au apărut staţii şi halte între cele două localităţi, linii de
înspre sud şi nord care au realizat, prin podul Anghel Saligny, legătura cu restul
teritoriului României. http://www.cfr.ro/jf/romana/2000_6/firman.htm
" La Tulcea s a ridicat Geamia Azzizie, monument de artă orientală, construcţie din anul 1924,
refăcută după modelul lăcaşului construit de Ismail Paşa, înainte de anul 1877. Turnul geamiei se
vede de departe şi în peisajul contemporan al Tulcei şi dă o notă aparte. Eugen Panighiant, op. cit., p.
54. http://www.cpnt.ro/download/Ghid_DELT A_DUN ARII_E.Panighian t_ 1982.doc
<Y Dobrogea este o provincie de margine a Imperiului otoman, o zonă de trecere, de tranziţie, de
preluare a tuturor indivizilor, grupurilor etnice, ideilor, spiritualităţii din toate părţile.Tulcea devine
centrul cel mai important al Dobrogei. Tulcea devine un oraş şi este capitala Dobrogei. Un oraş
înseamnă canalizare, reţea stradală. Un oraş înseamnă edificii publice. Rezim Paşa şi apoi Ismail bei
izbutesc să realizeze canalizarea, este asanată laguna, transformată în piaţă, actuala piaţă centrală a
oraşului. De-a lungul acestei lagune se construiesc edificii publice. În anul 1877, printr-un ordin al
sultanului dat lui Said-paşa, guvernator al sangeacului Tulcea, oraşul avea să fie evacuat şi distrus. La
intervenţia mitropolitului Nichifor către sultan, ordinul a fost contramandat.
50
Ordinului „Steaua României" este primul act normativ al noului stat suveran România, votat
la 9 mai 1877, numit Legea de instituire a ordinului naţional. În ceea ce priveşte numele ordinului,
au fost avute în vedere mai multe variante, Kogălniceanu insistând pentru cel de „Steaua Dunării"
ramificaţie
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României, precum şi revenirea Dobrogei la România au fost
recunoscute, după armistiţiul de la Kazanlâk din ianuarie 1878, în Tratatul
preliminar de pace ruso-turc de la San Stefano, din 19 februarie/3 martie 1878. În
plus, prin articolul 8 se prevedea că trupele de ocupaţie ruse din Bulgaria îşi
menţineau vreme de doi ani comunicaţiile prin România şi porturile de la Marea
Neagră, ceea ce ar fi însemnat trecerea liberă a trupelor ruse prin România,
echivalentă cu o ocupaţie militară. În urma insistenţei marilor puteri, s-a ţinut
Congresul de Pace de la Berlin (iunie - iulie 1878), în cadrul căruia s-a recunoscut
şi menţinut statutul pe care şi-l proclamase România cu un an înainte. S-a
restabilit, de asemenea, dreptul asupra Dobrogei şi a Deltei Dunării, care au fost
realipite la România. Concominetnt, cele trei judeţe din sudul Basarabiei (Cahul,
Bolgrad şi Ismail) erau din nou încorporate Rusiei ţariste.Pe de altă parte, durata
ocupaţiei militare a Rumeliei orientale şi a Bulgariei fiind redusă la 9 luni,
guvernul ţarist se angaja să-şi evacueze ulterior efectivele militare în decurs de trei
luni 51 •
În acelaşi timp, Rusia a încălcat Convenţia din 4 aprilie 1877 şi a forţat
România să-i cedeze judeţele situate la nord faţă de gurile Dunării: Cahul, Bolgrad
şi Ismail. Bucureştiul avea să fie înştiinţat, la 14/26 ianuarie 1878, că Sankt
Petersburg era hotărât ca România să nu participe la negocerile de pace, că Rusia
va reîncorpora cele trei judeţe din sudul Basarabiei. În întâlnirea reprezentantului
român cu cancelarul Gorceacov, din 20 martie/I aprilie, la ameninţarea rusească
de ocuparea România şi că armata va fi dezarmată dacă nu se acceptă tranzitul
ţării de către armata rusă din şi înspre Bulgaria, generalul Iancu Ghika a transmis
mesajul domnitorului Carol, transmis telegrafic de ministrul de Externe, Mihail
Kogălniceanu: „O armată care a luptat la Plevna sub privirile împăratului
Alşexandru al II-iea poate fi zdrobită, însă nu se va lăsa niciodată a fi
dezarmată" 52 •

La Congresul de Pace de la Berlin, desfăşurat în perioada 1/13 iunie - 1/13
iulie 1878, s-a stabilit în Tratatul de la Berlin cedarea de către României pentru
Rusia a porţiunii „teritoriului Basarabiei [. .. ], care la apus se mărgineşte cu
talvegul Prutului, iar la miazăzi cu talvegul Chiliei şi cu gura Stari Stambulului". În
schimbul celor trei judeţe din sudul Basarabiei pierdute, Marile Puteri îi „ofereau"
României Dobrogea cu delta Dunării (articolele 45 - 46 ale tratatului). În cursul
lunilor septembrie - octombrie 1878, Rusia a recunoscut România ca stat
(preluând, numele unei publicaţii unioniste pe care o editase), dar în final, Adunarea Deputaţilor din
10 mai 1877, optând pentru denumirea de „Steaua României". Ordinul „Steaua României" este
identic cu „Ordinului Unirii", cu diferenţa că pe avers în centrul crucii este dispusă acvila şi circular
pe email albastru deviza: „IN FIDE SALUS" (,,ÎN CREDINŢĂ ESTE SALVAREA"), iar pe revers
cifrele domnitorului Carol I, „C I''.
51
„Monitorul Oficiaf' nr. 151 din 11/23 iulie 1878, p. 4056-4062.
52
Andrei Căpuşan, op. cit„ p. 16.
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independent şi suveran, fiind stabilite relaţii diplomatice la nivel de legaţii
conduse de trimişi extraordinari şi miniştri plenipotenţiari 53 •
Prin Î.D. nr. 1840 din 29 iulie/11 august 1878, armata română a fost
demobilizată 54 • La 14 noiembrie 1878, domnitorul României, Carol I, trecea
Dunărea de la Brăila la Ghecet, în faţa Dobrogei, care se unea cu celelalte teritorii
româneşti după circa 460 de ani de stăpânire străină 55 •
Primul act normativ al noului stat suveran România votat de Adunarea
Deputaţilor, la 9 mai 1877, a fost Legea de instituire a ordinului naţional „Steaua
României" 56 , sancţionată prin Înaltul Decret nr. 1108, din 10 mai 1877, care
prevedea înfiinţarea primului ordin naţional, numit Ordinului „Steaua României'',
compus din cinci grade: Cavaler (500), Ofiţer (300), Comandor (120), Mare Ofiţer
(60) şi Mare Cruce (20), şi care stipula la articolul 1: „Ordinul „Steaua României"
este înfiinţată pentru a recompensa serviciile militare în timp de resbeliu" 57 •

Generalul Iancu Ghika, ultimul agent diplomatic al României la Istanbul şi primul trimis
extraordinar şi ministru plenipotenţiar în Rusia, la 30 septembrie/13 octombrie 1878, era numit prin
decret domnesc nr. 2217 era trimis la Sankt Petresburg. În întâlnirea de prezentare a scrisorilor de
acreditare ţarului Alexandru al II-iea, la 29 noiembrie/I I decembrie 1878, generalul Ioan Ghika a
înregistrat cuvintele flatante şi de mulţumire la adresa principelui Carol şi a României; Ibidem,
p. 16-17.
54
Istoria Statului Major General român. Documente, 1859-1947, Bucureşti, Editura Militară,
1994, p. 16.
55
Victor Bauman, de la Institutul de Cercetări Eco Muzeale Tulcea, Pro Memoria, interviu
radiofonic realizat de Ştefan Baciu. http://www.rri.ro/art.shtml?lang=2&sec=40 &art=l4405.
56
Ordinul „Steaua României" se prezenta de la început sub trei forme: una pentru civili, una
pentru militari „de pace" şi alta pentru militari „de război" (cu însemnele de război, ordinul se putea
conferi doar în gradul de Cavaler, Ofiţer şi Comandor). Numărul maxim de membri pentru toate
cele cinci grade fusese fixat la 1000, dar în timpul Războiului de Independenţă fiind decoraţi aproape
1000 de militari, s-a hotărât ulterior, ca decoraţiile oferite cu spade să nu intre în cifra legală a
ordinului, putând fi conferite într-un număr nelimitat. Însemnele ordinului conferite militarilor în
timp de pace, au sub coroana regală două spade încrucişate cu vîrfurile în sus, iar pe timp de război,
două spade încrucişate cu vârfurile în sus între braţele crucii. Apud. Ştefan Samoilă, Primele ordine şi
medalii militare româneşti. Evoluţia Ordinului "Steaua României". http://digitalin.ro/numisbrasovia
/index.php/numisbrasovia/studii/ordine-si-medalii/75-primele-ordine-si-medalii-militareromanesti ?tmpl=component&print= I &page=
57
Floricel Marinescu, Decoraţii pentru vitejii din 1877-1878, în „Revista de Istorie Militară", nr. 2
(12), 1987, p. 53.
53
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COTIDIAN ŞI LOISIR- PETRECEREA
TIMPULUI LIBER ÎN VREMEA
MARELUI RĂZBOI
GHEORGHE NEGUSTOR

ORDINARY LIFE AND LEISURE -SPENDING THE SPARE
TIME DURING THE GREAT WAR
Abstract: Although it seams impossible to put together two terms, with

such a different significance, both through the sensibility occurrence and
through the inferences and the consequences of the two phenomena, death
and leisure represent a constant of the First World War. Therefore, the war,
besides al/ the mischief and tragedies it raised, it a/so had moments in which
the normality and the human being strength of character expressed through
ignoring and voiding death from the ordinary life, even if for few moments.
The festa/ and the amusement of the great conflict take place, like an action
which always happens, in the individual intimacy, forced by war, to a
stronger social life - the soldiers' family is substituted by the fellow soldiers,
the refugees hardly find a space in the crowded dwellings from Moldova.
Facing every moment the darkest thoughts and fears, the fear given by
the death imminence, they didn't stop the relief the soldiers from the lines
showed in different ways, for creating a psychological state of the necessary
pass by the unhappy situations the war brought. The cheer sprung from
nowhere, one joke told by a fellow, a funny story told by another, they had a
more positive effect than we can imagine today.
Rezumat: Deşi pare a fi de neimaginat a pune alături doi termeni cu o
semnificaţie total diferită, atât prin sensibilitatea manifestării, dar, şi prin
implicaţiile şi consecinţele celor două fenomene, moartea şi loisirul reprezintă
o constantă a primului război mondial. Aşadar, războiul, pe lângă toate
neajunsurile şi tragediile ce le-a provocat, a avut şi momente în care
normalitatea şi tăria de caracter a fiinţei umane s-a manifestat prin
ignorarea şi expulzarea din cotidian, măcar pentru câteva momente, a morţii.
Festivismul şi distracţiile marelui conflict îşi fac loc, ca şi o constantă a vremii,
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în intimitatea individului, obligat de război la o viaţă socială tot mai
- familia soldaţilor este înlocuită de către camarazi, refugiaţii îşi
găsesc cu greu un loc înghesuit în locuinţele aglomerate din Moldova.
Confruntat în fiecare clipă cu cele mai sumbre gânduri şi nelinişti,
spaima provocată de iminenţa morţii, nu au oprit spiritul de destindere al
soldatului aflat pe front să se manifeste în diverse moduri, pentru a creea
starea psihologică necesară trecerii peste situaţiile nefericite provocate de
război. Buna dispoziţie venea pe nesimţite, o glumă spusă de un camarad, o
povestioară hazlie spusă de un altul, aveau un efect mult mai benefic decât
ne-am putea închipui noi astăzi.
Keywords: First World War, death,fellows, holidays, parties.
Cuvinte-cheie: Primul Război Mondial, moarte, camarazi, sărbători,
petreceri.
pronunţată

Deşi

pare a fi de neimaginat a pune alături doi termeni cu o semnificaţie
atât prin sensibilitatea manifestării, dar, şi prin implicaţiile şi
consecinţele celor două fenomene, moartea şi loisirul reprezintă o constantă a
primului război mondial.
Desigur, prima problematică ce se evidenţiază sub forma sa interogativă
este aceea dacă şi cum putem reuşi să conturăm o imagine comună a celor două
fenomene care s-au manifestat în timpul războiului? Cum putem vorbi de timp
liber şi distracţii într-o perioadă în care bolile, epidemiile, spaimele colective şi
individuale, psihozele şi numeroasele victime ale războiului reprezintă realitatea
unei perioade în care sensibilitatea umană este greu încercată? Răspunsul la aceste
întrebări îl putem obţine cu ajutorul noilor abordări metodologice oferite de către
istoriografia occidentală. Accentul pus pe interdisciplinaritate, noile instrumente
propuse de istoria culturală ne oferă o altă perspectivă de lecturare a surselor şi,
încercarea de a evidenţia complexitatea implicaţiilor ce le-a provocat prima
conflagraţie mondială devine mult mai pertinentă.
Bogăţia materialului documentar şi memorialistic despre viaţa cotidiană
din perioada războiului ilustrează tabloul unei societăţi care, deşi, greu încercată
de război, nu-şi pierde bucuria de a trăi puţinele momente libere într-un mod cât
mai plăcut. Astfel, vedem ofiţeri şi soldaţi jucând cărţi sau cântând împreună în
timpul puţinelor clipe de linişte oferite de duşman, povestirile şi întâmplările
hazlii spuse în tranşee provocau buna-dispoziţie înaintea unei lupte, „lumea bună"
a oraşelor frecventa cluburile deschise până seara târziu, teatrele, cinematografele
etc. Este confirmarea a ceea ce istoricul clujean Toader Nicoară afirmă, referitor la
perioadele tensionate din cadrul unei societăţi: „Orice societate, oricât de asediată
de pericole, beneficiază uneori de momente de linişte, relaxare, resemnare" 1•
total

diferită,

Toader Nicoară, Din distracţiile societăţii de curte în ţările române. Vânători şi plimbări
în sec. XVII şi XVlil, în Caiete de Antropologie Istorică, Anul VI, nr. 1-2 (10-11), Ianuarie
- decembrie, 2007, Editura Accent, Cluj-Napoca, p. 57.
1

domneşti
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O lecturare a memoriilor şi jurnalelor de război ne oferă posibilitatea să
surprindem psihologia individului în faţa situaţiei dificile de pe front, dar, şi a
atitudinii în faţa morţii. Obişnuinţa cu pericolul iminent a făcut ca soldatul să
privească altfel moartea, o glumă bine-zisă avea darul să destindă atmosfera foarte
încordată dinaintea unei lupte, iar un ofiţer bun se cunoştea şi în astfel de
momente. Pe lângă aceste memorii şi jurnale, cel care doreşte să surprindă
manifestările cotidianului în perioada din vremea marelui război, are la îndemână
diverse surse de analiză: afişele şi invitaţiile la teatru, film sau baluri, autorizaţiile
de funcţionare a unor cluburi sau cercuri militare de distracţii, comunicatele
oficiale şi permisiile ce asigurau perioade mai scurte sau mai lungi de timp pentru
odihnă şi relaxare etc. Ancheta acestor surse va scoate în evidenţă o altfel de
istorie a războiului, o istorie în care moartea şi grijile cotidiene sunt expulzate
pentru câteva momente, esle o istorie a timpului liber, încadrată în concepţia
generală despre acest fenomen, definită astfel: „O istorie a timpului liber
presupune stabilirea legăturilor cu formele istorice de dominaţie, reală şi
simbolică, sesizarea subtilelor relaţii cu viziunile despre diferitele forme de
activitate socială, cunoaşterea mutaţiilor petrecute în reprezentarea duratei, a
distribuţiei diferitelor timpuri sociale, subtilitatea ierarhiei şi confruntării dintre
timpurile sociale, dar se leagă şi de drepturile omului (acela de a fi fericit), pe care
secolul al XVIII - leale-a încurajat în mentalitatea societăţilor europene" 2 •
Aşadar, războiul, pe lângă toate neajunsurile şi tragediile ce le-a provocat, a
avut şi momente în care normalitatea şi tăria de caracter a fiinţei umane s-a
manifestat prin ignorarea şi expulzarea din cotidian, măcar pentru câteva
momente, a morţii. Festivismul şi distracţiile marelui conflict îşi fac loc, ca şi o
constantă a vremii, în intimitatea individului, obligat de război la o viaţă socială
tot mai pronunţată - familia soldaţilor este înlocuită de către camarazi, refugiaţii
îşi găsesc cu greu un loc înghesuit în locuinţele aglomerate din Moldova.
Expunerea unor scene şi momente ale petrecerii timpului liber, manifestări
ale umorului în vecinătatea morţii, activităţi în care timpul sacru şi cel profan este
trăit în mod individual sau la nivel colectiv, considerăm că sunt sugestive pentru a
oferi un tablou al vieţii de pe front. În acord cu istoricul Constantin Kiriţescu
putem afirma că individul a simţit imediat urmările nefaste ale războiului şi din
punct de vedere al petrecerii timpului liber: restricţii de tot felul, cafenelele şi alte
spaţii dedicate discuţiilor şi întâlnirilor dintre prieteni se închid rând pe rând din
considerente de siguranţă, ele fiind „centre de fabricaţie a ştirilor false şi a
palavrelor nefolositoare", aşa cum se exprimă istoricul mai sus amintit.
Spectacolele se restrâng foarte mult şi merg până la a se închide definitiv,
Simona Nicoară, Pentru o istorie a loisirului (editorial), în Caiete de Antropologie Istorică,
Anul VI, nr. I - 2 (10-11), ianuarie - decembrie, 2007, Editura Accent, Cluj-Napoca, p. 10-11.
2
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„bodegile" li se alătură şi ele celorlalte spaţii publice şi cele mai multe îşi trag
obloanele, aşa cum o cere buna cuviinţa, fiind interzisă „debitarea băuturilor" 3 •
Distracţii şi moravuri uşoare
În teritoriul ocupat de către germani, spectacolele de teatru se reduceau la
atragerea populaţiei româneşti de partea cauzei nemţeşti, se pare că fără prea mare
succes: „A fost mic numărul artiştilor români cu oarecare reputaţie care, împinşi
de nevoia existenţei, au primit să joace în faţa publicului germano-român din
timpul ocupaţiei. Germanii au adus însă trupe de dramă şi de operă, formate
adesea şi din elemente artistice de valoare. Necunoştinţa limbii germane de către
marile mase ale populaţiei, amărăciunea şi simţul de demnitate al păturilor
intelectuale, sărăcia obştească, pe de altă parte, au ţinut publicul român departe de
teatrul german" 4 • În memoriile sale, Ion Oprişan prezintă Bucureştiul, poate şi
cuprins de o antipatie destul de mare faţă de germanii cotropitori ca şi un „oraş
străin" unde, pretutindeni se pot vedea „steaguri germane", iar „coiful nemţesc" îl
întâlneşte la fiecare pas. Ceea ce îl intrigă cel mai tare pe autor este modul de trăire
hedonist al ofiţerilor „imperiali" care „se lăfăiesc pe Calea Victoriei la braţul
femeilor române" 5 , situaţie pe care o întâlnim de altfel în toate statele ocupate de
germani şi care a generat numeroase scandaluri şi procese publice după încheierea

războiului.

Această problemă

ce ţine mai mult de moravurile uşoare, în care femeile
au abordat o atitudine deloc neplăcută pentru cei plecaţi pe front,
lucru ce a determinat manifestări şi trăiri intense ale soldaţilor ce aflau despre
purtarea soţiilor sau iubitelor, a avut urmări dintre cele mai nefericite: dezertări,
căderi psihice etc. O prezentare comică la prima vedere este cea făcută de
caporalul Dumitru Ciumbrudean: „Mama povesteşte că femeile de acum sunt tare
stricate: unele fac negustorie şi contrabandă de mărfuri, apoi se terfelesc cu
controlorii şi cu soldaţii de prin trenuri, făcând câte şi mai câte destrăbălări,
pomenindu-se câte una şi cu burta mare, dând de lucru moaşelor, să se ocupe cu
avorturile. Fetele care se poartă cu nasul ridicat, sau care sunt angajate ca surori de
caritate se bălăcesc cu ofiţerii şi cu medicii asistenţi ai spitalelor, din când în când,
dând naştere la câte un copil din flori" 6•
Astfel de manifestări, ar trebui să treacă neobservate în momente când
spaimele şi neliniştile ating cote inimaginabile. Totuşi, hedonismul războiului se
rămase acasă

3

Constantin

Kiriţescu,

Istoria războiului pentru întregirea României 1916 - 1919, voi. I, Editura
1989, p. 547.

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1

Ibidem, voi. II, p. 283.
Ion Gr. Oprişan, Pe căile robiei. lnsemnările unui prizonier român (1916-1918), Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2003, p. 203.
6
Ciumbru<lean Dumitru, furnal de front al caporalului Dumitru Ciumbrudean, Editura Poilitcă,
Bucureşti, 1964, p. 240.
5
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în societatea românească, provocând uneori
adevărate scandaluri, dacă este să dăm crezare mărturiilor lui Constantin
Argetoianu 7• Totuşi, asemenea scăpări ale femeilor rămase în teritoriul ocupat
puteau provoca nelinişti şi chiar mânie în sufletele celor aflaţi pe front: „Pe
deasupra şi veştile care ni se strecoară din teritoriul ocupat, cu deosebire de la
Bucureşti, aruncă o lumină cu totul urâtă asupra unei părţi a femeilor noastre. Pe
lângă unele care şi-au făcut datoria pioasă de a îngriji de răniţi şi suferinzi, multe
din ele după trecerea primelor clipe nesigure a schimbării de regim, au uitat de
suferinţele neamului, continuând cu mai multă furie, viaţa uşoară de plăceri, care
o duceau înainte" 8 •
Autorităţile politice şi religioase s-au implicat activ pentru a veni în ajutorul
celor de pe front în organizarea timpului liber. În acest sens, într-un ordin circular
din iunie 1917, generalul Christescu anunţă deschiderea unui cerc militar la Iaşi ce
putea fi vizitat de toţi ofiţerii români şi străini între orele 14 - 22, conducerea
acestuia fiind încredinţată unui comitet de generali şi colonei. Existau şi condiţii
ce reglementau funcţionarea acestui local destinal petrecerii timpului liber: ,,În
cerc se vor găsi la dispoziţia vizitatorilor reviste străine, biliard şi jocuri de şah şi
table; jocul de cărţi este exclus sub orice formă. La cerc se va servi vizitatorilor
deocamdată, dulceaţă, cafea, ceai şi cel mai târziu peste trei săptămâni, se va servi
şi bere. Preţul consumaţiunilor servite va fi fixat de către comitet în costul lor şi va
fi achitat la consumare, însărcinatului cercului. În cerc va exista un registru în care
se va înscrie dorinţele şi reclamaţiile vizitatorilor, de care comitetul va lua
cunoştiinţă şi va căuta a le satisface, pe cât împrejurările vor permite" 9 •
În scop propagandistic şi de îmbărbătare a ofiţerilor, Mitropolitul Moldovei
a cerut ca în data de 20 iulie 1917 în sala cinematografului „Modern" să ruleze
filmele Sosirea Ardelenilor în ţară şi vizita d-lui Ministru Francez al Muniţiunilor
Albert Thomas. Deşi intrarea era gratuită şi s-a permis ofiţerilor să meargă
împreună cu familiile, scopul derulării acestor filme era bine stabilit - însufleţirea
sentimentului naţional 10 • La fel s-a procedat şi cu răniţii din spitale, colaborarea
dintre autorităţile militare şi profesori a dus la organizarea de către cei din urmă a
diferite spectacole şi şezători distractive în spitalele militare din Iaşi, acest lucru
făcându-se cu acordul medicilor pentru a nu deranja pe cei grav răniţi •
pare

că şi-a făcut simţită prezenţa

11

7
Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, volumul al III-iea,
Partea a V - a (1916-1917), Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 109-111.
M Lt. - Colonel Ştefan Paraschivescu, „La porţile Moldovei". Jurnal de război 7 iunie 1917 - 1 mai
1918, Editura Marea Fabrică „Ancora", Brăila, 1932, p. 47.
9
Arhivele Militare Române, fond Marele Stat Major, Secţia 2 Informaţii, Dosar 466, fila 235.
10
Ibidem, Dosar 466, fila 277.
11
Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană laşi, fond Spitalul Iaşi, Nr. 267, fila 38.
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Sărbătoare şi

voie bună în timp de război
Plăcerile şi bucuriile oferite de marile sărbători religioase, atunci când timpul
sacru se manifestă prin slujbele de Înviere şi de Crăciun, sunt de această dată mult
mai sobre şi caracterul esenţial este dat de rugăciunile închinate memoriilor celor
dispăruţi. Vasile Bianu, participant la război, descrie atmosfera surprinsă în timpul
plimbării prin Vaslui, cu ocazia sărbătoririi Naşterii Domnului Hristos: ,,În timpul
plimbării am văzut copii umblând cu steaua şi lume multă ca a doua zi de Crăciun,
dar şi aici ca şi pretutindenea nu puteai ceti pe feţele trecătorilor decât tristeţe, jale şi
grija zilei de mâine". Acelaşi autor se consideră favorizat de soartă că a putut petrece
aceste sărbători în mijlocul celor dragi, mulţi dintre cei mobilizaţi fiind în aceste
momente pe front, sau în tranşee 12 •
Deosebit de interesante sunt momentele de sărbătorire a Învierii Domnului
pe front în armata austro-ungară, atunci când soldaţi şi ofiţeri reprezentând mai
multe naţiuni participă împreună la celebrarea serviciului religios, momente
prezentate de către un participant, câţiva ani mai târziu. Sensiblitatea individului,
greu încercată pe front, având de înfruntat moartea la fiecare pas, trăieşte astfel de
momente la intensitate maximă; totodată, sentimentul religios este trăit cu cea
mai mare sinceritate: „Ceva peste sublim era în noaptea ceea acolo sus. Închipuiţi
vă, peste 3000 de inşi, fiecare purtând în mâini lumini aprinse, a căror flăcări
mistice se agitau la vântul ce trăgea cam rece dinspre pădure. O mie de inşi erau
civili, din oraş. Bohemi, domni şi doamne, veniţi anume să vadă măreţia unei
sărbători româneşti, iar două mii erau feciori din garnizoană, şi încă nişte sute de
prizonieri: Sârbi, Ruşi, Italieni. Cu toate că eram vreo 5 - 6 naţiuni, şi tot atâtea
religiuni, toţi însă eram cuprinşi de vraja şi farmecul sfintei sărbători" 13 • Bucuria
acestei sărbători era întregită de timpul liber de care beneficiau soldaţii şi ofiţerii,
uneori câteva ore, alteori 2-3 zile, momente în care comuniunea sacră se realiza la
fiecare individ în parte.
Sărbătorirea Revelionului ce marchează trecerea dintre anii 1917 - 1918 a
reprezentat momente de bucurie pentru membrii Casei Regale româneşti.
Respectând tradiţiile româneşti, ei au primit la Palatul Reginei o serie de invitaţi
printre care se remarcau diverşi scriitori, doamnele din Comitet, Nicolae Iorga,
corul Mitropoliei, dar şi urători veniţi de prin „toate mahalalele laşilor". Iată cum
este descrisă atmosfera de veselie şi bună voie de la palat: „Maestrul Notara a zis
cu mult foc frumoasa urare făcută în versuri de d. Iorga, completată după
terminarea fiecărei strofe, de strigătele şi chiotele urătorilor, care trăgeau straşnic
din buhaiuri, pocneau din bice şi sunau din clopote" 14 • Toate acestea se petreceau
Vasile Bianu, lnsemnări din războiul României Mari, Institutul de Arte Grafice „Ardealul",
Cluj, 1926, p. 299.
13
Vasiova, Anul III, Nr. 7-8, Oraviţa, 1-15 aprilie, 1931, p. 13.
11
Vasile Bianu, op. cit., p. 302.
12
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într-un cadru mult mai restrâns decât de obicei şi erau marcate de sobrietatea
impusă de condiţiile în care aveau loc. La fel s-au desfăşurat lucrurile şi în
monarhia dualistă, la celebrarea zilei de naştere a împăratului Francisc Iosif I în
data de 18 august 1914. Nici vorbă de manifestările desfăşurate în anii precedenţi.
De această dată a fost sărbătorită şi ziua ostaşilor din tot imperiu, astfel că
distracţiile, dansul, muzica şi diferitele jocuri au fost înlocuite cu strângerea de
colete şi daruri pentru cei rămaşi fărăr ajutor, în urma mobilizării 15 •
Aşadar, avem imaginea unei lumi care, deşi aflată într-o perioadă de
nelinişti şi incertitudini, ştie să se distreze, să se relaxeze, dar, ceea ce
caracterizează aceste manifestări este discreţia ce le înconjoară. Atmosfera este
una decentă, nu mai găsim acele exagerări ce se întâlneau în anii precedenţi, parcă
totul se face după o anumită normă şi într-un cadru în care, totuşi, o nelinişte
apăsătoare plutea deasupra tuturor.
Distracţiile

din vecinătatea morţii
Viaţa în tranşee nu este tocmai o plăcere dintre cele mai mari. Duşmanul la
câţiva metri de tine, frigul şi foamea ce deveneau tot mai insuportabile, dorul de
cei de acasă, lipsa informaţiilor de la cei dragi şi, mai ales, gândul că oricând un
glonţ, chiar şi rătăcit, îţi poate provoca moartea, nu constituiau un mediu prea
plăcut de existenţă. Şi, totuşi, aceasta era realitatea devenită obişnuinţă a
soldatului aflat în tranşee. Putea el în aceste condiţii să-şi permită luxul de a se
distra şi ignora, chiar şi pentru câteva momente, nejunsurile ce-l însoţeau la
fiecare pas? Mărturiile par să confirme această ipoteză.
Astfel, povestirile hazlii şi muzica erau nelipsite din cotidianul soldatului
aflat pe front. În memoriile sale, generalul Radu R. Rosetti, cel care a convieţuit cu
soldaţii săi în tranşeele de la Nămoloasa, întăreşte această afirmaţie: „De obicei
mesele noastre erau foarte vesele, chiar în tranşee. Aveam mulţi tineri care
totdeauna aveau ceva vesel de povestit. Se discuta despre toate cu o absolută
libertate şi se petreceau ceasuri plăcute. Muzica regimentului, sub conducerea
vrednicului subşef Nicolaevici, ne cânta în toate serile, chiar când am fost în linia
întâi" 16 • Se pare că, muzica reprezintă modalitatea cea mai folosită pentru
distracţia oamenilor chiar şi în război. Acelaşi autor de memorii ne spune despre
adevăratele „orchestre" ce însoţeau fiecare regiment şi companie: ,,În afară de
muzica militară, regimentul avea mulţi lăutari (nu trebuie uitat că era recrutat din
regiunea Ploieşti - Mizil), aşa că muzica nu lipsea la nici o companie şi sub cel mai
mic pretext apărea vioara, naiul şi chiar ţambalul. Acesta din urmă nu ştiu cum
era transportat, probabil cu vreo trăsură de aprovizionare" 17 • Alt autor de memorii
Telegraful Român, Anul LXII, Nr. 83, Sibiu, sâmbătă 9/22 august 1914, p. 239.
Radu R. Rosetti, Mărturisiri (1914-1919), Editura Modelism, Bucureşti, 1997, p. 205.
17
Ibidem, p. 206.
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momentele emoţionante ale vizitei pe front a scriitorului Brătescu
Voineşti, atunci când „Sunetul metalic şi duios al mandolinei s-a îngănat cu acel al
ţimbalei. „. Serenade d'Antrefois, serenade de Toselli, Ave Maria de Gounod„." 18 •
Celebrele cărţi de joc nu puteau lipsi nici din tranşeele soldaţilor, iar „datul în
cărţi" se pare că avea destul succes printre soldaţii puternic măcinaţi de
sentimentul incertitudinii: „Una din petrecerile noastre de căpetenie era pe atunci
să-l chemăm pe agentul de legătură al batalionului să ne „dea în cărţi". Iar el, cu
nişte apucături de profet, înşira cărţile soioase pe masă, le muta din loc, le mai
schimba odată şi apoi ne spunea fiecăruia mereu acelaşi lucru: „Drum de seară,
adunare pe dreapta sau pe stânga, pericol de moarte, sfârşit victorios!" Iar noi, ca
copii, credeam. Credeam atât de mult, încât începurăm a-l ruga să ne vestească
când se va isprăvi războiul" 19 • Totuşi, cele mai liniştitoare momente, atunci când
spiritul individului se eliberează de neliniştile din tranşee, apar cu ocazia marilor
sărbători, aşa cum este şi cea a Crăciunului din 1917, sărbătorit departe de casă,
dar cu multă voie bună: „Ne-am adunat în casa unui gospodar mai de frunte, să
luăm împreună cina. Unul dintre camarazi a făcut rost de puţin vin bun.
Băuturica ne-a dezlegat limbile. Suntem veseli. Cântăm colinde ce preamăresc pe
Fiul nou născut. De la o vreme curmăm şirul colindelor cu Cântecul papei şi
sultanului, ce avu darul să descreţească toate frunţile. Vinul se isprăveşte, dar
cântecul ne îmbia mereu la chef şi voie bună. „. Nişte ostaşi lăutari scârţiau din
vioară, fluierau din trişcă şi zdrăngăneau din cobză.. „ Cu fetele împreună am
încins o horă mare, să i se ducă vestea, .„ hora s-a prefăcut într-o sârbă turbată.
Puţini se ţin în lanţ până la urmă" •
Dacă la elitele politice şi militare timpul liber însemna, mai rar ca de obicei,
şi distracţii ce presupuneau petreceri mai mult sau mai puţin fastuase, viaţa pe
front se rezuma la activităţi mai simple, de la care nu lipsea umorul şi bunadispoziţie. Şi toate acestea, le găsim chiar şi înaintea unei lupte.
„Plăcerile" de care se puteau bucura cei căzuţi în prizonierat, atunci când
nu erau puşi la diferite munci, nu sunt prea multe, totuşi unele lagăre de
prizonieri ofereau condiţii mai decente. Astfel la Helmstedt exista o biliotecă
bogată cu cărţi aduse din teritoriul ocupat, din Franţa, Elveţia şi Germania.
Şezătorile se ţineau în mod regulat, cu timpul organizându-se orchestră şi teatru,
desigur la dimensiunile şi condiţiile unui lagăr de prizonieri de război • Petre
Nemoianu, român transilvănean căzut prizonier la ruşi, descrie şi el modul în care
prizonierii îşi petreceau timpul liber: ,,În limitele acestui orizont, fiecare făcea ce
20

21

Lt.-Colonel Ştefan Paraschivescu, op. cit„ p. 100.
Constantin Gane, Prin viroage şi coclacuri I 9 I 6-19 I 7, Cultura Naţională, Bucureşti, 1922, p. 198.
20
Constantin Turtureanu, ln vâltoarea războiului (1914-1919). Amintiri, Tip. „Litera Românească",
Cernăuţi, 1938, p. 95-97.
21
Ion Oprişan, op. cit., p. 174-175.
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dorea: turcii beau cafea şi se rugau lui Mahomet; austriecii dădeau lecţii şi învăţau
meserii, germanii duceau o viaţă de completă izolare faţă de alte naţii, fără să ştim
ce fac, ungurii cântau în cor, jucau teatru sau cărţi, învăţau Drept şi făceau şi
multă, foarte multă politică. Puţinii români se strecurau nevăzuţi prin această
Babilonie, învăţând cu zor ruseşte sau alte limbi ... "22 •
O privire asupra cotidianului în timpul războiului ne oferă un tablou
deosebit de interesant în care se poate uşor observa cum lumea românească
angrenată în război, pe front, în lagărele de prizonieri sau acasă, a ştiut să se
decupleze măcar pentru câteva momente de la grozăvia oferită de război şi să
petreacă timpul liber într-un mod cât mai plăcut, dar şi decent. Astfel cele mai
întâlnite situaţii sunt: lectura, teatrul, opera, şezătorile, scrisul de jurnale, poezii,
scrisori, plimbările, studiatul, cântatul - de atltfel, muzica, aşa cum am putut
vedea, era nelipsită din viaţa de pe front etc.
Confruntat în fiecare clipă cu cele mai sumbre gânduri şi nelinişti, spaima
provocată de iminenţa morţii, nu au oprit spiritul de destindere al soldatului aflat
pe front să se manifeste în diverse moduri, pentru a creea starea psihologică
necesară trecerii peste situaţiile nefericite provocate de război. Buna dispoziţie
venea pe nesimţite, o glumă spusă de un camarad, o povestioară hazlie spusă de
un altul, aveau un efect mult mai benefic decât ne-am putea închipui noi astăzi.

22

Petre Nemoianu, op. cit., p. 92.
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DOCUMENTS RELATED TO THE GREAT UNION OF 1918 KEPT IN
THE PARISH PUBLICA TIONS

Abstract: The current study, illustrates general issues concerning the
meaning of the Great Union from 1" of Devember 1918, as they were pictured
in a series of documents in the parish publications, kept at the County
Department of National Archives of Sălaj.
The paper deals with the role of the Romanian church, no matter the
denomination, in supporting and promoting the unity ideas.
The documents used as source for this study, show the active
involvement of the Church in raising the awareness and ability of the
Romanians of Sălaj for expressing openly the unity ideas.
Rezumat: Studiul de faţă, surprinde aspecte generale referitoare la
semnificaţia Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, aşa cum au fost ele creiona te
într-o serie de documente din fondurile parohiale, păstrate la Direcţia
Judeţeană Sălaj a Arhivelor Naţionale.
Lucrarea analizează rolul bisericii româneşti indiferent de confesiune,
în susţinerea şi promovarea ideilor de unire.
Documentele folosite ca sursă a acestui studiu, relevă implicarea
activă a instituţiei bisericii în sensibilizarea şi capacitarea românilor sălăjeni
în sensul manifestării deschise a ideilor unioniste.
Keywords: The Great Union of 1918, the role of the Romanian GreekCatholic and Orthodox Church from Sălaj, parish, bishop's office, deputies
from Alba Iulia.
Cuvinte-cheie: Marea Unire de la 1918, rolul bisericii româneşti din
Sălaj, greco-catolică şi ortodoxă, parohie, protopopiat, delegaţi la Alba Iulia.
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Anul de

graţie

1918, a fost momentul în care, racordându-se la realitatea
internaţională favorabilă, naţiunea română a avut şansa de a-şi adjudeca
dezideratul pentru care a luptat de-a lungul întregii sale istorii. Aşadar, este anul,
când în urma prăbuşirii „celor două mari imperii - ţarist şi habsburgic care
stăpâneau teritorii româneşti" s-a creat cadrul propice desăvârşirii unirii tuturor
românilor într-un singur stat.
La nivelul mentalului colectiv, se propagă o stare de spirit generalizată, care
i-a cuprins deopotrivă atât pe românii din Regat cât şi pe cei din Basarabia,
Transilvania sau Banat. Mutaţia fundamentală intervenită în atitudinea
românilor, a fost fără doar şi poate întărirea contactelor între românii
transilvăneni şi cei de peste Carpaţi, precum şi propagarea dinspre elite către
masele largi a ideii de apartenenţă, activându-le conştiinţa, prin apelarea la
mediatizarea unor valori ancestrale, ce îndreptăţeau aspiraţiile de unire ale
românilor ca o finalitate logică dictată de istorie. Este momentul când ideea de
naţiune capătă noi valenţe sub aspectul unei „concepţii organice... "2 accentuându-se
„ dreptul comunităţii etnice potrivit propriului caracter.... "3
Din acest punct de vedere, am ales a pune în discuţie rolul bisericii
româneşti din Sălaj, fie ea greco-catolică sau ortodoxă, în popularizarea acestui
moment crucial pentru istoria românilor. Bisericile româneşti din Sălaj, indiferent
de confesiunea pe care o reprezentau au fost fără doar şi poate un simbol al
românismului, legătura cu tradiţiile, garantul conservării şi perpetuării acestora ca
dovadă a legitimităţii istorice a naţiunii române în a-şi manifesta fără echivoc,
dorinţa de unitate cu fraţii lor de peste Carpaţi.
Vorbim despre o perioadă în care, pentru românii din teritoriile ocupate,
mediatizarea prin intermediul bisericii a ideilor de unitate naţională s-a dovedit a
fi cea mai eficientă, această instituţie fiind principalul jalon în jurul căreia gravita
întreaga ordine socială a comunităţilor pe care le păstoreau. Biserica, deţinea pe
atunci mijlocul de a acţiona fundamental şi profund asupra sufletului mulţimilor,
reprezentând liantul între realitatea imediată şi tradiţii. Aşadar, biserica avea din
această perspectivă, puterea de a determina exponenţii unei societăţi preocupată
în definitiv de aspectele prozaice ale existenţei, să-şi redefinească priorităţile
existenţiale în raport cu realităţile vremii.
Chiar dacă numărul documentelor referitoare la Marea Unire de la 1918,
care se păstrează în fondurile parohiale din depozitele Direcţiei Judeţene Sălaj a
Arhivelor Naţionale, nu este unul foarte consistent, acestea radiografiază suficient
de concludent societatea sălăjeană a acelor vremuri, creionând o realitate, în care
1

1
Scurtu Ioan, Integrarea provinciilor Româneşti unite la 1918, în cadrul statului naţional roman
în 1918 Sfârşit şi început de epocă; Zalău 1998, p. 59.
2
Keith Hitchins Conştiinţâ Naţională şi acţiune politică la românii din Transilvania 1868-1919,
voi. II, Cluj, 1922, p. 8.
3
Ibidem.
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reprezentanţii

acesteia sunt legaţi de o teorie ce pare să se universalizeze după
război şi care porneşte de la premisa că „ .. .fiecare naţiune formează o existenţă de
sine stătătoare avându-şi istoria şi destinul său propriu. '11
O circulară păstrată în fondul Parohiei Ortodoxe Bălan, difuzată către
„ ... clerul şi credincioşii din arhidieceză ... ''5 de către Consistoriul Diecezan de la
Sibiu datată 1919, ianuarie, cu scopul de a se „comunica spre ştire şi conformare",
face o diagramă concisă a cadrului general şi analizează legitimitatea ideii de
unitate în cadrul evoluţiei istorice a românilor „pe la anul 100, când creştinismul
primea botezul de sânge, pe pământul Daciei din autochtonii daci şi coloniştii
romani se zămisleşte un nou popor, poporul nostru român, .... Nori grei s-au ridicat
asupra tânârului popor.... Zile negre venite le suportăm cu resignaţiune, legaţi de
glia strămoşească sperând într.o soarte şi o stare mai bună .... ln urma războiului
înfricoşat trei împăraţi mari s-au prăbuşit. Din această prăbuşeală au răsărit idei
propagate cu aproape 2000 de ani în urmă ... ideile de libertate, egalitate şi frăţietate.
La 18 noiembrie-] decembrie 1918 bărbaţi luminaţi ai poporului nostru în Marea
Adunare Naţională ţinută la Alba Julia, au şi înfăptuit aceste idei declarând
poporul român de popor suveran de popor stăpân pe soartea sa; declarându-se
încorporarea Ardealului, a Banatului şi a tuturor românilor din regatul Ungaria,
Unite cu România, formând un stat unitar, o Românie Mare. Mare bucurie a
produs în sufletul românilor această hotărâre demnă." 6
Un alt document, păstrat de această dată în fondul protopopiatul grecocatolic al Vadului evaluează caracterul poporului român, subliniindu-i moralitatea
şi înţelepciunea fiind capabil să dezvolte virtuţi nebănuite pentru atingerea unui
scop legitim. „ Poporul român şi în cele mai vitrege timpuri şi-a păstrat cumpătul şi
virtuţile creştineşti, cu atât mai mult trebuie să ţină la aceste trăsături distinse
acum când au răsărit zările libertăţii şi independenţei naţionale şi pentru el." 7
Se pare că preoţii au fost participanţi de onoare în cadrul delegaţiilor de
români care s-au deplasat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Acest
aspect devine palpabil prin analizarea unui alt document datat 14/27 noiembrie
1918, aflat în fondul Parohiei Ortodoxe Zimbor prin care protopopul Tractului
Greco-Ortodox Unguraş - Pavel Roşca - încredinţează preotului ortodox din
Zimbor - Găvrilă Murăşan - onoarea de a participa în locul său la Marea
Adunare de la Alba Iulia. Printr-un Credinţional acesta comunica următoarele
„Ca conducător al Tractui Greco-Ortodox al Unguraşului, fiind membru al Marei
Adunări Naţionale Române, convocat în Alba Iulia de Marele Sfat al naţiunii
române, din Ungaria şi Transilvania pe ziua de duminică 18 noiembrie - 1
Rădulescu

Motru, Românismul , Bucureşti 1992, p. 43.
a Arhivelor Naţionale, fond Parohia Ortodoxă Bălan, dos. 13/1919, f. 24.

4

C.

5

Direcţia Judeţeană Sălaj

6

lbidem.
Idem, Protopopiatul greco catolic al Vadului, dos. 9/1918, f I.
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decembrie 1918 la 10 oare, însă fiind înpiedecat de un nor greu neputând
reprezenta Tractul protopresbitarial, aşa cu repezentarea tractului se însărcinează
parohul român greco ortodox din Zimborul Mare Găvrilă Murăşanu, fiind un preot
binemeritat şi distins al bisericii noastre ortodoxă romănă, spre care scop pentru
legitimaţiune s-a dat acest crediţional. "8
Într-un alt înscris păstrat în fondul aceleiaşi parohii, Pavel Roşca îşi
manifestă regretul de a nu putea lua parte la istorica adunare de la Alba Iulia,
motivând această regretabilă absenţă prin precaritatea stării sale de sănătate. De
asemenea, acest document - reflectă în ciuda realităţii actuale - colaborarea dintre
cele două confesiuni, respectiv ortodoxă şi greco catolică ca reprezentante comune
a intereselor românilor. „.... Ca membrii ai acelei adunări istorică sunt şi protopopii
ambelor confesiuni române; şi astfel dorinţa mea de român şi de oficiu mă obligă a
lua parte şi eu la acea însemnată şi Mare Adunare Naţională, dar durere că
motivul meu greu ce m-a cuprins acum de trei ani s-a agravat în aşa măsură încât
nu mai pot părăsi nici chilia, aşa pe lângă regretul meu cel mai mare se-au necesitat
a absenta de la Adunarea Naţională convocată la Alba Iulia ... "9
Privind peste timp, românii şi-au căutat modele, oameni deveniţi eroi în
conştiinţa mentalului colectiv şi momente istorice hotărâtoare care au marcat
evoluţia lor ulterioară. În această ordine de idei, conştienţi de încărcătura
momentului istoric de la 1918, acest popor în general şi sălăjenii în particular au
ştiut să-şi omagieze personalităţile care au avut un aport substanţial în a duce la
îndeplinire, într-o formă palpabilă ideea de unire, care a constituit de alt fel „o
constantă, o permanenţă a conştiinţei de sine, principala motivaţie a luptei
poporului român de-a lungul istoriei lui. "10
Astfel, românii sălăjeni şi-au cinstit în primul rând regele, pe Ferdinand I,
aşa cum reiese dintr-un document datat 1918, decembrie 24, păstrat în fondul
parohiei greco catolice Buciumi, prin care i se atribuie atât acestuia din urmă cât şi
consoartei sale, Regina Maria unele dintre cele mai elocvente apelative, drept
mulţumire pentru demersurile lor pro unioniste având drept finalitate crearea
României Mari în fruntea căreia „stă gloriosul şi înţeleptul rege Ferdinand I-iul şi
fiinţa de mari însuşiri nobile Regina Maria." 11
Continuarea înscrisului amintit argumentează această recunoştinţă, ca
fiind rezultatul unor dorinţe lăuntrice, independente de orice ingerinţă a unor
factori mediatici induşi, un sentiment simplu şi profund manifestat de întreaga
suflare românească din ţinuturile româneşti, Aşadar, documentul reclamă faptul
că această gratitudine „este o dorinţă obştească a noastră ca toate ţinuturile
Idem, Parohia ortodoxă Zimbor, dos. 33, f. 5.
Idem, Protopopiatul Ortodox Românaşi, dos. 140, f. 2.
111
C Gh. Marinescu, Epopeea Marii Uniri, Galaţi, 1993, p. V.
11
D.J.A.N. Sălaj, Parohia Greco-catolică Buciumi, dos. 13, f. I.

8
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din Ardeal, Banat şi Ungaria să se folosească de toate ocaziile pentru a
manifesta însufleţirea lor faţă de înfăptuirea României Mari şi dragostea lor pentru
Marii Suverani ai Marii Românii." 12
De asemenea, în virtutea informaţiilor furnizate de un alt document datat
de această dată la 1919 mai 22, se pare că cei doi suverani au efectuat o vizită în
Sălaj la Jibou, ocazie cu care prefectul judeţului Sălaj cere Protopopiatului greco
catolic de Buciumi să-i mobilizeze pe toţi românii „„.atât intelectuali cât şi
poporul, bărbaţi şi femei.„ să ia parte la primirea celor mai înţelepţi oaspeţi ai
noştri .... " 13
Ca un simbol al continuităţii nealterate a tradiţiilor româneşti pe aceste
meleaguri, femeile participante aveau să poarte costum popular „ Ţăranca română
avea să vie în portul ei naţional căci şi regina României Mari va fi în costum
naţional." 14
Sălăjenii şi-au manifestat consideraţia şi au fost recunoscători şi marilor
oameni care s-au înălţat din rândurile lor cum este cazul lui Gheorghe Pop de
Băseşti pentru care „Şefii autorităţilor din Zalău întruniţi la prefectura judeţului
Sălaj au hotărât să înceapă o acţiune de strângere de fonduri necesare ridicării unei
statui în Zalău marelui luptător naţional şi fiu al Sălajului ... preşedintele adunării
Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie de la 1918. " 15
Cu acest scop, se transmite şi protopopului greco catolic al protopopiatului
Cehu Băseşti, o solicitare prin care i se cere să sensibilizeze populaţia din zona de
jurisdicţie a acestui protopopiat, pentru colectarea unor sume de bani destinate
proiectului amintit anterior. În demersul lor autorităţile îşi manifestă convingerea
că oamenii îşi vor aduce o minimă contribuţie, conştienţi fiind de „importanţa
acţiunii noastre„. "16
Alte documente păstrate în fondurile parohiale surprind momente
ulterioare evenimentului istoric de la 1918, în care românii sălăjeni sărbătoreau
unirea Transilvaniei cu Patria Mamă dar şi alipirea celorlalte teritorii româneşti
cum ar fi Basarabia. Astfel, cu ocazia împlinirii a doi ani de la unirea Basarabiei cu
România „smulsă de sub coroana lui Ştefan cel Mare al Moldovei" 17 s-a cerut
protopopiatului ortodox Românaşi să dispună „ca la toate şcolile să se facă câte o
serbare şcolară, spunând învăţătorii elevilor suferinţele care au îndurat fraţii
noştri ... cum i-a despuiat de limbă, de şcoale şi de totă libertatea. ln duminică
preoţii noştri să ţină cuvăntări potrivită cu această zi mare şi înalţătoare." 18
12

Ibidem.
Ibidem, f. 2.
14
Ibidem.
15
Idem, Protopopiatul Greco-catolic Cehu Săseşti, dos. 9, f 197.
16
Ibidem.
17
Idem, Protopopiatul ortodox Românaşi, dos. 140, f. 3.
18
Ibidem.
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De asemenea, este de remarcat un document din fondul Protopopiatului
greco catolic Surduc, datat în anul 1925 noiembrie 17, difuzat de către episcopia
Gherlei, din care reiese organizarea de serbări cu ocazia sărbătoririi Marii Uniri de
la 1918 „apropiindu-se ziua cea mare de la 1 decembrie, în care zi în anul 1918
neamul românesc din Ardeal, Banat şi Maramureş în măreaţa sa Adunare de la
Alba Iulia într-un gând a proclamat unirea sa cu patria mamă într-un stat
naţional care este România Mare, ca şi în anii trecuţi acum Mult onoratele Oficii
Porotopopeşti vor dispune Onoratelor Oficii Parohiale-îndemnând ca această zi să
se serbeze în chip cuviincios pretutindeni anume să se celebreze sfânta liturghie
împreună cu Te deum şi după putinţă să se vorbească credincioşilor despre marea
însemnătate a zilei„." 19
Hora Unirii era cântată în diferite ocazii alături de alte cântece patriotice ca
Deşteaptă-te Române. Acest aspect, este scos în evidenţă de către un document
păstrat în fondul parohiei greco catolice Şumal, care descrie un program cu ocazia
sărbătorilor de iarnă în cadrul căreia avea să se organizeze o „„.Şezătoare„. şi să se
cânte printre altele Marş Ostăşesc„., Deşteaptă-te Române„., Hora Unirii„„" 20
Avem în faţă, iată, prin argumentaţia acestor înscrisuri imaginea unei
societăţi, cea sălăjeană, de la 1918 căreia providenţa i-a hărăzit şansa de a fi
contemporană cu acest moment istoric covârşitor. Se conturau vremuri în care,
românii aveau şansa de a-şi determina şi influenţa evoluţia ulterioară având
posibilitatea, aşa cum spunea Rădulescu Motru în lucrarea sa Românismul, „să-şi
afirme şi credinţa în valoarea neamului românesc"21 în integralitatea sa.

19

20
21

Idem, protopopiatul greco catolic Surduc, dos. 32, f. 3.
Idem, Parohia greco-catolică Şumal, dos. 14, f. 7.
C. Rădulescu Motru, op. cit„ p. 152.
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BISHOP IULIU BOSSU DEFENDING „THE HUNGARIAN PARTS"
BARELY UNITED TO ROMANIA

Abstract: Just after the Union decided at Alba Iulia, the western
territories with the hundreds of thousands of Greek-Catholic believers,
inhabitants, could not be integrated in the geography of the new country. The
Greek-Catholic priests and teachers in the western territories, as leaders of the
movement for freedom, were the first victims of the Hungarian aggressiveness,
which took now a communist shape.
Now the much searched for solution was the war, and more then even,
„an issue from Ardeal", in the call-up took part greatly the priests of the
District of Gherla and its bishop. Due to the enormous experience gained in
the years ahead and as a military chaplain and officer, the bishop Iuliu Hossu
was among the first that understood the change of the times and the need to
adapt to them. He sent in the territory the letter no 608, of February 1919 - a
truly insurrectional manifest.
Bishop Iuliu Hossu publicly sympathized with the sufferings of the ones
that were stil/ under foreign oppression and claimed the need of their freedom.
He asked the „Peace Committee", from Paris, to take into consideration the
wishes of the Romanians.
Rezumat: Imediat după Unirea hotărâtă la Alba Iulia, teritoriile din
vest şi sutele de mii de credincioşi greco-catolici, locuitori pe ele, n-au putut fi
integraţi în geografia noii patrii. Preoţii şi învăţătorii greco-catolici din
teritoriile vestice, ca lideri ai mişcării pentru eliberare, au fost cele dintâi
victime ale agresivităţii ungureşti, care a îmbrăcat acum un aspect tipic
comunist.
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Fiind acum războiul soluţia imperios necesară şi, mai mult ca oricând,
o „problemă ardelenească", la mobilizare s-a implicat masiv preoţimea
Eparhiei Gherlei şi ierarhul ei. Datorită imensei experienţe câştigate în timpul
anilor din urmă ca şi capelan militar în rang de ofiţer, episcopul Iuliu Hossu a
fost printre cei dintâi care a înţeles schimbarea vremurilor şi nevoia de-a se
adapta acestora. El a trimis în teritoriu circulara nr. 608, din februarie 1919 un adevărat manifest insurecţional.
Episcopul Iuliu Hossu s-a solidarizat public cu suferinţele celor rămaşi
sub asuprirea străină şi a reclamat necesitatea eliberării lor. El a cerut
„Sfatului de Pace", de la Paris, să ţină cont de simţămintele românilor.
Keywords: Iuliu Hossu, Union, Greek-Catholic priest and teachers, the
Bolshevik-Hungarian terror, Romanian army.
Cuvinte-cheie: Iuliu Hossu, Unirea, preoţi şi învăţători greco-catolici,
teroarea bolşevică maghiară, armata română.

Imediat după Unirea hotărâtă la Alba Iulia, teritoriile din vest şi sutele de
mii de credincioşi greco-catolici, locuitori pe ele, n-au putut fi integraţi în
geografia noii patrii. Elita maghiară suferea cronic de o fixaţie, indusă de secole în
mentalitatea sa dominatoare, acea că Ardealul, cucerit prin săbii de către strămoşii
„descălecători", nu trebuie lăsat niciodată românilor. Preoţii şi învăţătorii grecocatolici din teritoriile vestice, ca lideri ai mişcării pentru eliberare, au fost cele
dintâi victime ale agresivităţii ungureşti, care a îmbrăcat acum un aspect tipic
comunist. Acuzaţi de tot felul de „crime", ai au fost consecvent persecutaţi ca
„duşmani ai maghiarimii" sau ai propriului popor, manipulatori ai conştiinţelor
în favoarea celor bogaţi, „vânduţi Papii", reacţiunii internaţionale şi, mai nou,
„imperialismului românesc", care ar fi „cotropit" Transilvania şi alte teritorii.
Fruntaşul român Teodor Mihali a trimis, în februarie 1919, telegrame
regelui Ferdinand şi generalului Berthelot, cerând intervenţia grabnică a
Conferinţei de Pace de la Paris şi înaintarea - acum într-adevăr, oportună, a
Armatei Române, până la Tisa, în ţinuturile în care era jefuită şi asasinată
populaţia românească.El a atras atenţia, alarmat, că din Sălaj, Bihor şi Sătmar, vin
nu numai refugiaţi români ci şi unguri, mai ales preoţi catolici, ameninţaţi să fie
spânzuraţi sau împuşcaţi de ateii bolşevici •
Într-adevăr, din jumătatea vestică a Eparhiei Gherlei, ajungeau şi la
episcopul Iuliu Hossu veşti răscolitoare. Protopopul Aurel Berinde al Seinilor,
unul dintre cei mai ataşaţi luptători din generaţia lui Vasile Lucaciu şi prieten al
acestuia, a fost maltratat, iar 7 gardişti români, dintre cei care i-au luat apărarea,
au fost împuşcaţi. Pentru că i-a jurat pe membrii gărzii naţionale din parohie în
credinţa către România şi regele Ferdinand, preotul Izidor Silaghi, din Bicău, a
1

1

Renaşterea română,

Sibiu, an I, nr. 21, 1februarie1919, p. I.
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fost împuşcat pe malul Someşului. În Sătmar, au mai fost arestaţi şi alţi slujitori ai
Bisericii Greco-Catolice. Evadat din arest, preotul Alexandru Mirişan, din
Călineşti-Oaş, a fost salvat de trupele româneşti, în întâmpinarea cărora s-a
strecurat prin locuri ascunse 2 • Aceeaşi hărţuire a suportat-o preotul Ion Andron,
din Racşa (Oaş), fugit de acasă în timpul unei percheziţii şi urmărit cu focuri de
armă, deoarece i s-a găsit o ilustrată din România având pe un colţ tricolorul3.
Gardiştii roşii l-au prins „agitând" pe preotul Cornel Abrudan, din Reşeg-Pişcolt;
a fost bătut şi trimis în cătuşe la judecată, în Budapesta „revoluţionară" 4 •
Din Sălaj, a fost arestat şi umilit Alexandru Gheţie, vicar foraneu al
Silvaniei, iar în vecini de acesta, la Bădăcini, mama lui Iuliu Maniu, o soră şi o
nepoată au fost puse sub supraveghere, în regim de prizonierat 5• între preoţii
supuşi la umilitoare bătăi şi detenţie de către răufăcătorii bolşevizaţi, s-au aflat
Dumitru Cionca din Bârsăul de Jos şi Aurel Ghilea din Iaz. O patrulă ungurească
s-a deplasat la Supurul de Jos, ca să înlăture tricolorul românesc de pe turnul
bisericii greco-catolice şi să-l pedepsească pe protopopul Petru Cupcea, pentru că
a luat jurământul de ataşament al populaţiei faţă de Marele Sfat naţional Român.
Steagul a fost ciuruit de gloanţe, iar locuinţa protopopului, percheziţionată sub
ameninţarea unor privitori maghiari isterizaţi, care au strigat: „Daţi-i la cap!" şi sau angajat să-l îngroape. A fost dus la Debreţin, unde, la anchetă, i s-au aruncat
chibrituri aprinse în barba preoţească. învăţătorul confesional Matei s-a refugiat în
pădure, scăpând prin intervenţia unei gărzi româneşti din Bicaz (lângă Cehu
Silvaniei). Preotului Traian Trufaşu din Acâş, care a reuşit să fugă călare, însoţit de
un copil, i s-au spart uşile şi ferestrele casei, deoarece în podul locuinţei i s-a găsit
steagul românesc. Aflat de jandarmi, protopopul Unimătului, Antoniu Băliban, a
fost bătut şi închis. La fel i s-a întâmplat, la Tăşnad, protopopului Demetriu
Coroianu, din Santău. În Marghita a fost împuşcat învăţătorul confesional Vasile
Filip. Locuinţa preotului din Babţa a fost înconjurată de bolşevicii din Bogdand, dar
popa a simulat că oficiază liturghia şi l-au lăsat în pace. Când au constatat că s-a
furişat de sub nasul lor, i-au răvăşit şi jefuit toată casa. Luaţi prizonieri de armata lui
Kun Bela din zona estică a Sătmarului, teologul Vasile Şuta şi locotenentul Ghiţiu au
evadat şi, după o furişare de zeci de kilometri, au intrat, epuizaţi, sub protecţia
Armatei Române. Un adevărat calvar a trăit preotul Valentin Coposu, din Bobota.
Arestat pentru „trădare de patrie", a fost purtat pe jos până la Sărmăşag, apoi, în
vagon de marfă, la Şimleu şi Carei. Acolo, au vrut să-l spânzure, dar au fost deranjaţi
de un pluton de jandarmi profesionişti şi de vestea sosirii unui tren militar

2
Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregimea
neamului, Cluj, 1925, p. 143-162.
3
I.G. Andron, Racşa - vatră de neam românesc, Baia Mare, 1996, p. 39-41.
1
S. Stanca, op. cit„ p. 151.
5
Renaşterea română, an I, nr. 47, 3/16 martie 1919, p. 3.
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A fost dus la Budapesta, ca să fie condamnat de un tribunal
revoluţionar, împreună cu alţi intelectuali „burghezi", chiar preoţi şi prelaţi
maghiari „vânduţi Papii". Institutorul greco-catolic Iosif Cozmuţa a fost târât şi
pălmuit pe străzile Tăşnadului 6 •
În jur de 50 de asasinate s-au comis asupra unor slujitori ai bisericii şi
învăţători, membri ai comisiilor naţionale ori participanţi la Alba Iulia, la 1
decembrie, din satele sălăjene: Var, Brebi, Brusturi, Lupoaia şi altele 7 •
Gazeta „Unirea" din Blaj, s-a făcut ecoul disperării eparhioţilor episcopului
Iuliu Hossu, şi la 14 martie 1919, a publicat apelul credincioşilor greco-catolici din
Giurtelecul Şimleului: „Unde sunteţi, fraţi români? Pentru ce nu vin românii
ardeleni să ne scape de aceşti huni moderni?" 8 •
În partea liberă a Diecezei Gherlei, eparhioţii episcopului Iuliu Hossu erau
pregătiţi să intre în luptă. Aceasta avea s-o constate direct chiar generalul Henri
Berthelot - şeful misiunii militare franceze în România. În ziua de 30 decembrie
1918, venind la Debreţin pe ruta feroviară Baia Mare-Dej, trenul generalului a fost
oprit de către detaşamentele gărzilor naţionale româneşti, din regiune Chioarului
şi valea Someşului, constituite, în copleşitoare majoritate, din greco-catolicii
episcopului Iuliu Hossu. Studenţii, preoţii, notarii şi învăţătorii însoţitori (şi
comandanţi) s-au adresat generalului declarând că sunt decişi să-şi apere credinţa,
Neamul şi Ţara Româneaască întregită, şi au cerut ca Franţa să-i sprijine.
Generalul le-a arătat multă înţelegere, şi a rămas foarte impresionat când, la
urcarea în tren, în gara Satulung, urmaşii vechilor ostaşi din Chioar, acum fii
spirituali, dar unii şi rudenii prin strămoşi, ai episcopului Iuliu Hossu, i-au cântat
marşul „La arme!" 9•
Într-o chemare la arme s-a constituit şi ultima dorinţă, de dinainte de-a păşi
în veşnicie, a preşedintelui Marelui Sfat Naţional, Gheorghe Pop de Băseşti. Din
patul suferinţei el a cerut scoaterea de sub teroare a sutelor de mii de români din
zonă. Chiar înmormântarea lui a devenit un motiv de reluare a ofensivei
româneşti spre Vest.
Episcopul Iuliu Hossu n-a putut intra, la 23 februarie 1919, la Băseşti, ca să-l
prohodească, deoarece, de la marginea satului, armata bolşevică trăgea continuu
rafale de mitralieră. A trebuit să intervină o unitate militară românească, din valea
Someşului, pentru ca sicriul cu defunctul să poată fi dus, de preoţii locului, la
cimitir 10 •
românesc de la

Zalău.

S. Stanca, op. cit., p. 142-162; Renaşterea română, an I, nr. 23, 3/16 ianuarie 1919, p. 2; nr 25,
6/19 februarie 1919; nr. 29, 10/23 februarie 1919, p. l; I. Georgescu, Jeifele Bisericii Unite pentru
întregirea neamului, în Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul. 1928-1928, II, Buc., 1929.
7
Renaşterea română, nr. 46, 2/15 mai 1919, p. l.
8
Unirea, Blaj, an XXIX, nr. 56, 14 martie 1919, p. l.
9
Românul, Arad, an VII, nr. 49, 30 decembrie 1918/12 ianuarie 1919, p. 5.
10
I. Georgescu, în loc. cit.; Unirea, an XXIX, nr. 45, 2 martie 1919, p. l.
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Consiliul Dirigent al Transilvaniei a fost pus în situaţia de-a declanşa
organizarea unei armate autonome, puse sub comanda genralului Boeriu. Aceasta
trebuia să fie constituită din cei care îşi exprimaseră voinţa de unire cu Ţara şi
voiau să-şi securizeze opera realizată. Pentru formarea unităţilor militare de care
era nevoie, au fost mobilizate trei contingente de tineri şi „Corpul Voluntarilor
Ardeleni". Teritoriul administrat la acea dată a fost împărţit în 8 cercuri de
recrutare, dintre care cele ale Bistriţei şi Dejului, din interiorul Eparhiei Gherlei,
deţineau o pondere de 94% greco-catolici, în masa populaţiei. La Bistriţa, s-au
prezentat tinerii din comitatul cu acelaşi nume şi din cercurile Sărmaşul mare,
Teaca (cu consătenii din Milaş ai episcopului Hossu) şi Ormenişul de Câmpie. La
Dej, au fost chemaţi tinerii din comitatele Solnoc-Dobâca (integral, Sălaj (văile
Someşului, Agrijului şi Sălajului), Sătmar (părţile Codrului, Chioarului, Băii Mari)
şi Maramureşul estic 11 •
Fiind acum războiul soluţia imperios necesară şi, mai mult ca oricând, o
„problemă ardelenească", la mobilizare s-a implicat masiv preoţimea Eparhiei
Gherlei şi ierarhul ei. Datorită imensei experienţe câştigate în timpul anilor din
urmă ca şi capelan militar în rang de ofiţer, episcopul Iuliu Hossu a fost printre cei
dintâri care a înţeles schimbarea vremurilor şi nevoia de-a se adapta acestora. El a
trimis în teritoriu circulara nr. 608, din februarie 1919 - un adevărat manifest
insurecţional, redactat în spiritul chemării în „tabără" a bunicului Simion Măriuţ,
tribunul lui Iancu.
„Veneraţi fraţi şi Preaiubiţi fii - şi-a început el cuvântul arhieresc către
slujitorii bisericii şi tinerii recruţi. „Cuvinte de foc am dori să avem, să pătrundă
întreagă fiinţa voastră, când venim să îndemnăm să vă puneţi cu toate energiile
sufletului vostru în slujba sfânta a consolidării Patriei noastre scumpe („.)
Suspinele fraţilor au ajuns până la noi (.„) Pentru eliberarea (lor) şi pentru
apărarea pământului scump al patriei, a dat preşedintele Consiliului Dirigent
Român, din Sibiu, Dr. Iuliu Maniu, ordinul de chemare la arme („.) Apostoli
înflăcăraţi să fiţi deci, întru a îndemna pe toţi cei chemaţi, ca prin dragoste şi
însufleţire, să dea ascultare ordinului de chemare la arme! Să-şi aducă aminte de
nesfârşitele dureri şi lipse îndurate pentru scopuri vrăjmaşe neamului lor, (pe)
când acuma merg cu adevărat întru ajutorul şi eliberarea fraţilor şi pentru
apărarea scumpului pământ strămoşesc. La arme, deci, cu gândul sfânt de-a pune
capăt fărădelegilor şi sălbăticiilor bandelor de tâlhari, care pângăresc numele de
om. Sprijiniţi din răsputeri pe aceia care se îngrijesc de soartea noastră, staţi întru
ajutor întru toate autorităţilor administrative româneşti, să-şi poată împlini mai
11
Foaia Poporului, Sibiu, an 27, nr. 39, 5 octombrie 1919, p. 4; R. Boilă, Consiliul Dirigent, în
Transilvania, Banatul .. „ Buc„ 1929: Românul, Arad, an VIII, nr. 20, 25 ian./7 febr. 1919, p. 3-4; Al.
Baboş, Consiliul Dirigent, ardelenii şi apărarea unirii (Bucureşti), Ed. Spicon, 2000, p. 32-36, 43, 47,
227 - anexa 5.
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chemarea sfântă, şi aşa să ajungem cât mai în grabă să domnească liniştea şi
bunăstarea în mijlocul acelora care atât au suferit şi îndurat pe nedrept. Dreptatea
vrem, şi Dumnezeul dreptăţii va fi cu noi!" 12 •
Datorită entuziasmului stârnit de chemarea la arme şi dorinţa de-a se închega
cât mai repede „Armata Ardeleană", termenele de prezentare a celor 3 contingente
de recruţi şi a voluntarilor au fost devansate. la 28 februarie 1919, dintre tinerii din
Eparhia Greco-Catolică a Gherlei fuseseră organizate: Regimentul 81 - Infanterie,
din Dej, cu 67 de ofiţeri şi subofiţeri, printre greco-catolici aflându-se căpitanul
Emil Crişan, locotenenţii Teofil Filipan, Sabin Codarcea, Titus Pop, Aurel Pop şi
Emilian Iacob, stegarii Vasile Ştef, Vasile Vai da şi alţii. Un îngrijorător spectacol în
calea înrolării ardelenilor şi a prevenirii dezertărilor ulterioare a fost agresivitatea
„regăţenilor" în ocuparea posturilor de comandă (datorită pretenţiei lor de
eliberatori), aroganţa superiorităţii profesionale afişate de ardeleni care făcuseră
serviciul în armata austriacă, resentimentele de foşti inamici, care s-au confruntat
dur în Carpaţi, în anii 1916-1918 etc.
Un impediment major asupra recruţilor a fost aplicarea bătăii ca mijloc
educativ şi coercitiv de către ofiţerii veniţi din Vechiul Regat, practicarea unei
„căprăreli" umilitoare celor care abia scăpaseră de umilinţele ofiţerilor şi
gradaţilor de alte neamuri, neglijarea intenţionată a echipării soldaţilor, pentru a-i
dezvăţa de „îmbuibarea" în care i-au obişnuit austriecii şi ungurii şi a-i coborâ la
nivelul de înzestrare al camarazilor lor veniţi de peste munţi. Pentru ameliorarea
stării de spirit şi a celei materiale a luptătorilor, episcopul Iuliu Hossu şi preoţii săi
(nu numai militari), a trebuit să intervină, alături de oamenii politici, în cazul
fiecărei unităţi constituite. Aşa au putut fi menţinuţi în „trupa" regimentului din
Dej, circa 2.300 de luptători 13 •
În Regimentul 84, din Bistriţa, s-au încadrat, în urma eforturilor depuse de
Capitlul Diecezan din Gherla, vicarul foraneu al Rodnei, protopopii tractelor şi
înflăcăraţii preoţi ai satelor - un număr de 54 de ofiţeri şi subofiţeri, între care
greco-catolicii, maior Toader Zbârcea, căpitan Ioan Cotuţiu, locotenenţii Vasile
Nicoară, Aurel Cheresteş şi Octavian Botean, stegarii Vasile Rahovan şi Liviu Rusu,
medicul căpitan Iuliu Chiţu etc. „Trupa" a ajuns la peste 1.260 de combatanţi •
De la Corpul Voluntarilor Ardeleni, unde serveau mulţi ofiţeri şi militari
greco-catolici, a fost dislocată în Bistriţa o companie cu 6 ofiţeri şi 230 de militari
din Regimentul Avram Iancu. Câte o companie de jandarmi a fost instalată la Dej,
Bistriţa şi Baia Mare 15 •
14

S.A. Prunduş, CI. Plăianu, Cardinalul Iuliu Hossu, Cluj-Napoca, 1995 p. 298.
Al Baboş, op. cit, p. 68, 232-anexa 7, 236 . anexa 9; Renaşterea română, an I, nr. 21, 1/14
februarie 1919, p. 2; G. Mânzat, Monografia oraşului Dej, Bistriţa, 1926, p. 169, 275.
14
Al. Baboş, op.cit„ p. 232 - anexa 7, 236 - anexa 9; Renaşterea română, an I, nr. 35, 17
februarie/2 martie 1919, p. 3.
15
Al. Baboş, op. cit„ p. 232 - anexa 7.
12
13
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Pentru supravegherea informativă a zonei de confruntări, maiorul Victor
Deleu, ca şef al Secţiei de Siguranţă, din cadrul resortului „Interne" al Consiliului
Dirigent al Transilvaniei - a făcut apel pentru angajarea de agenţi şi subşefi de
servicii 16 •
Moralul acestor luptători şi voinţa lor eroică de dăruire au fost puternic
susţinute de familii, de societatea românească aflată în plin avânt revoluţionar. Cu
binecuvântarea episcopului Iuliu Hossu, un grup de intelectuali greco-catolici, din
jurul vicarului foraneu al Rodnei, Alexandru Haliţă, a convocat, la Năsăud, la 15
martie 1919, o întrunire a românilor de pe Someş. Mulţimea a protestat împotriva
barbariilor din teritoriile vestice, ocupate încă de bolşevicii unguri, şi a cerut
imperios mutarea liniei demarcaţionale în Bihor şi Sătmar •
Regimentul 81 - Infanterie din Dej, a deplasat în zona de concentrare a
Diviziei „Nord". A participat la izgonirea Armatei Roşii Ungare până la Tokay
fiind, adeseori, pus în linia I 18 • La 20 iunie, militarii acestei unităţi au primit
încurajări de la Gherla. În deschiderea adunării populare din piaţa centrală a
oraşului, la care au participat, între miile de credincioşi greco-catolici, întreg
Capitlul Diecezan, corpul profesoral de la Seminarul Teologic şi şcolile normale,
Teodor Mihali - de acum prefectul judeţului, şi late notabilităţi. - episcopul Iuliu
Hossu s-a solidarizat din nou, public, cu suferinţele celor rămaşi sub asuprirea
străină şi a reclamat necesitatea eliberării lor. El a cerut „Sfatului de Pace", de la
Paris, să ţină cont de simţămintele românilor. Adunarea a şi adoptat o hotărâre
proclamaţie de sprijinire a unirii Banatului întreg cu România, aşa cum au decis
19
delegaţii de acolo, la 1decembrie1918 •
După plecarea pe front a primelor detaşamente militare constituite, s-au
organizat în loc noi formaţiuni pentru alte unităţi. La una dintre acestea - Divizia
18 - Infanterie, a fost numit comandant un distins militar greco-catolic, generalul
Dănilă Pop 20 • La 24 mai 1919, la Bistriţa, era gata de marş Regimetul 100, cu un
efectiv de 1.900 de luptători. De la Dej, Regimentul „provizoriu" 104, cu peste
2.300 de oameni, căruia i s-a alăturat Batalionul nr. 3 de infanterie, rupt din
Regimentul 81, s-a deplasat, în aceeaşi lună, în zona de operaţii Sighet. Aceste
unităţi au intrat în compunerea Detaşamentului Mixt, comandat de generalul
Marcel Olteanu, şi au luptat împotriva Brigăzii de secui a generalului Kratochwill,
la Hust şi, în continuare, peste Tisa21 •
17

Renaşterea română, an I, nr. 35, 17 februarie/2 martie 1919, p. 3.
Idem, an I, nr. 47, 3/16 mai 1919, p. 3.
18
G. Mânzat, op. cit., p. 275-277.
19
Unirea, an XXIX, nr. 130, 25 iunie 1919, p. 2-3.
20
O. Preda, V. Alexandrescu, C. Prodan, fn apărarea României Mari.Campania Armatei din
1918-1919, Buc„ 1994, p. 264.
21
Al. Baboş, op. cit„ p. 105 şi 298 - anexa 10.
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Mutarea liniei demarcaţionale de la Zalău, la sfârşitul lunii februarie 1919, a
atras instalarea în această garnizoană a unei formaţiuni de voluntari ardeleni, foşti
„alpini" în lalia. Dintre tinerii din Eparhia Gherlei, în special de pe Văile
Someşului şi Crasnei, şi dintre cei care au luptat pe Piave, sub comanda
căpitanului Emilian Pisa, eparhiot, din Târgu Lăpuş, al episcopului Iuliu Hossu, s-a
format Batalionul 17 - Vânători de Munte. Nucleul acestor „alpini" a fost expediat
în ţară de părintele Vasile Lucaciu, unul dintre cei mai dârji luptărori grecocatolici pentru cauza românească. El i-a binecuvântat pe bravii voluntari şi le-a
luat jurământul de fidelitate faţă de România. Vânătorii de munte de la Zalău au
fost utilizaţi în misiuni de pază, ordine şi poliţie de front în comitetele ungare
Szabolcs, Csongrad, Szolnok şi Bekes22 •
„Armata Ardeleană", în care s-au încadrat şi regimetele de greco-catolici
din eparhia episcopului Iuliu Hossu, a primit încurajări de la adunările populare
organizate de preoţimea greco-catolică, în special de către protopopii Băii Mari şi
Tăsnadului şi vicarul foraneu al Silvaniei, Alexandru Gheţie 23 • Pentru această
zonă, Consiliul Dirigent a dat un nou ordin de chemare la oaste, după mutarea
liniei demarcaţionale dincolo de Carei şi Satu-Mare. Populaţia a cerut eliberarea
pământului locuit de români până la Tisa şi Dunăre 24 •
Combatanţii greco-catolici au lăsat numeroase jertfe pe câmpurile de luptă.
Din Regimentul 81, au căzut 15 soldaţi şi sublocotenentul Cornel Pop, şi au
dispărut 45 de militari. Au fost răniţi 83 de luptărori, inclusiv locotenentul
Gheorghe Nistor. Din regimentul bistriţean, au pierit în lupte 15 militari, iar 6 au
fost daţi dispăruţi. Au fost răniţi grav şi 49 de ostaşi25 •
Toate aceste formaţiuni militare s-au desfăşurat operativ până la capitularea
Budapestei. Ostaşii episcopului Iuliu Hossu, în flanc cu mii de alţi camarazi de pe
cuprinsul Transilvaniei, au asistat la un fapt emblematic pentru motivaţia jetfei
româneşti: pe catargul cu drapelul Ungariei, de pe Parlamentul din Budapesta, un
caporal a înfipt o opincă cu nojiţele fluturând în vânt, aşa, ca să se vadă victoria
până la ... „Viana" 26 •
La auzul „boacănei" soldăţeşti episcopul Iuliu Hossu a trăit gânduri adânci,
de fostă „cătană împărătească" şi trebuie să fi zâmbit în interior. A fost cel mai
semnificativ gest al revanşei pe care şi-au luat-o românii asupra mileniului de
asuprire.

Renaşterea română, an I, nr. 37, 20 februarie/5 martie 1919, p. 1; nr. 38, 21 februarie/6 martie
1918, p. 4; nr. 60, 1aprilie1919, p. 1; nr. 75, 18 aprilie 1919, p. 2; V. Hossu, Alpinii români din Italia
pe fronturile reîntregite, în Acta Musei Porolissensis, Zalău, an XXII, 1998, 619-622.
23
Renaşterea română, an I, nr. 124, 24 iunie 1919; nr. 134, 5 iulie 1919, p. 1.
24
Al Baboş, op. cit„ p. 53; p. 250 - anexa 20.
25
Ibidem.
26
Marcel Olteanu, Din amintirile unui luptător, Buc. 1938, p. 33-34.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
22

Episcopul Iuliu Hossu în

apărarea „părţilor

ungurene" abia unite cu România

Episcopul Iuliu Hossu la sfinţirea bisericii din

Şeredeiu,

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

mai 1944.

473

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ACTIVITATEA PARTIDULUI NATIONAL
"'
"'
'
ROMAN IN PERIOADA IANUARIE 1919 APRILIE 1920
MARIN POP

THE ACTIVITY OF THE ROMANIAN NA TIONAL PARTY DURING
JANUARY 1919 - APRIL 1920
Abstract: The current study refers to the activity of the Romanian
National Party (P.N.R.) in Transylvania and Banat, during January 1919 April 1920.
The main issues that we try to bring into discussion are: the
involvement of the P.N.R. in settling the agrarian problem; the parliamentary
session of the Great National Council of Sibiu Sibiu,from July - August 1919,
where they enacted the law for agrarian and electoral reform for Transylvania
and Banat; The Conference of P.N.R. from Sibiu of 9'h - JO'h August 1919,
where Iuliu Maniu is elected president of P.N.R. and made major decisions
regarding the reorganization of the party in order to take part in the first
parliamentary elections in Great Romania, the participation of P.N.R. at the
parliamentary elections from November 1919 and the set up of the new
government; the activity of the Parliamentary Group Government, that was
made around P.N.R„ up to his resignation, an 13'h of March 1920.
Rezumat: Prezentul studiu se referă la activitatea Partidului Naţional
Român (P.N.R.) din Transilvania şi Banat, în perioada ianuarie 1919 aprilie 1920.
Principalele problematici pe care încercăm să le aducem în atenţie
sunt următoarele: implicarea P.N.R. în rezolvarea problemei agrare; sesiunea
parlamentară a Marelui Sfat Naţional de la Sibiu, din lunile iulie-august
1919, unde s-a adoptat legea de reformă agrară şi cea electorală pentru
Transilvania şi Banat; Conferinţa P.N.R. de la Sibiu din 9-10 august 1919, în
cadrul căreia Iuliu Maniu este ales ca preşedinte al P.N.R. şi se iau decizii
importante privind acţiunea de reorganizare a partidului în vederea
participării la primele alegeri parlamentare din cadrul României Mari;
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participarea P.N.R. la alegerile parlamentare din luna noiembrie 1919 şi
formarea noului guvern; activitatea guvernului Blocului Parlamentar, format
în jurul P.N.R„ până la demisia acestuia, în data de 13 martie 1920.
Keywords: Romanian National Party, parliamentary elections,
electoral districts, Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voevod.
Cuvinte-cheie: Partidul Naţional Român, alegeri parlamentare,
circumscripţii electorale, Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voevod.

Anul 1918 a însemnat pentru Partidul Naţional Român îndeplinirea
obiectivelor pentru care a luat fiinţă. S-a reuşit unirea tuturor românilor într-un
singur stat naţional unitar. În mod fericit acest ideal al P.N.R. corespundea, în
totalitate, cu cel al poporului român. Partidul păşea în România Mare cu o largă
bază socială, care îi permitea să se mişte pe aproape întrega scenă politică şi cu un
mare capital politic. Liderii săi erau căliţi în lupta naţională. Amintim aici pe
George Pop de Băseşti (care din păcate moare pe data de 23 februarie 1919), Iuliu
Maniu, Alexandru Vaida Voevod, Vasile Goldiş, Ştefan Cicio-Pop, Teodor Mihali,
Vasile Goldiş, Aurel Vlad, Aurel Lazăr, Victor Deleu şi mulţi alţii.
La Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918,
Comitetul de conducere al P.N.R., în frunte cu preşedintele George Pop de
Băseşti, şi-a depus mandatul. Conducerea partidului a fost încredinţată
Consiliului Dirigent 1•
Se încheia un capitol important din istoria acestui partid, care îşi are originile
în ideile Revoluţiei de la 1848, în „principiile democratice şi revoluţionare formulate
de Simion Bărnuţiu pe Câmpia Blajului", după cum sublinia Corneliu Coposu 2•
Oficial, Partidul Naţional Român ia fiinţă în anul 1869, cu cele două grupări
ale sale, din Transilvania şi Banat, care se unesc în anul 1881 şi adoptă ca tactică
politică pasivismul.
Cel mai important moment din istoria Transilvaniei în perioada 1848-1918
şi a P.N.R. rămâne mişcarea memorandistă. Memorandumul a reprezentat o
adevărată sinteză a gândirii şi acţiunii politice naţionale româneşti transilvănene şi
un document fundamental pentru istoria P.N.R. 3•
1
Gazeta Transilvaniei (Braşov), 1919, nr. 165, 13 august, p. 1; Componenţa Consiliului Dirigent
era următoarea: Iuliu Maniu, preşedinte; Vasile Goldiş, vicepreşedinte; Vasile Lucaciu, Ştefan C.
Pop, Valeriu Branişte Alexandru Vaida Voevod, Aurel Vlad, Ioan Suciu, Octavian Goga, Victor
Bontescu, Aurel Lazăr, Romul Boilă, Emil Haţieganu, Ioan Flueraş şi Iosif Jumanca; După ce
socialiştii Ioan Flueraş şi Iosif Jumanca au demisionat, în locul lor au fost aleşi Mihai Popovici şi
Tiberiu Brediceanu; Vezi, în acest sens, Iuliu Maniu, Unirea Ardealului. Conferinţă ţinută la RadioBucureşti în 24 ianuarie 1934, Tipografia Naţională S.A. Cluj, p. 37.
2
Corneliu Coposu, Confesiuni, dialoguri cu Doina Alexandru, Buc., Editura Anastasia, 1996, p. 17.
3
Vezi, printre altele, Teodor Pavel, Partidul Naţional Român şi acţiunea memorandistă.
Corespondenţă politică (1887-1901), Cluj-Napoca, Edit. Daco-Press, 1994 sau Ioan Georgescu,
George Pop de Băseşti. 60 de ani din luptele naţionale ale românilor transilvăneni, Oradea, Editura
Astra, 1935.
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La Alba Iulia, cinstea de a prezida această Adunare Naţională i-a revenit
preşedintelui P.N.R, venerabilul fruntaş politic sălăjean George Pop de Băseşti,
care, a doua zi, a fost ales în funcţia de preşedinte al Marelui Sfat Naţional. Din
rândul acestuia a fost ales un Comitet Executiv, care a purtat denumirea de
Consiliu Dirigent. În fruntea acestui Comitet a fost ales tot un fruntaş politic
sălăjean, şi anume Iuliu Maniu.
Prin Înaltul Decret regal nr. 3631 din 11 decembrie 1918 era recunoscută
Unirea Transilvaniei cu România, iar prin decretul 3633 din 13 decembrie regele
Ferdinand a încredinţat Consiliului Dirigent conducerea tuturor serviciilor
publice, până la definitiva organizare a României întregite 4 • La art. 5 al acestui
decret se precizează misiunea Consiliului Dirigent de a prezenta regelui proiectul
de reformă electorală şi proiectul de reformă agrară pentru Transilvania. Aşadar,
pe lângă atribuţiile de conducere ale P.N.R., Consiliul Dirigent a preluat şi
„serviciile de stat" ale Transilvaniei5 •
Implicarea P.N.R. în rezolvarea problemei agrare din Transilvania
şi Banat
Foarte multe probleme administrative aşteptau a fi rezolvate. Printre
acestea cea agrară nu suferea nici o amânare.
La istorica adunare de la Alba Iulia, o importantă problemă dezbătută şi
înscrisă la loc de cinste în hotărârile adoptate a fost reforma agrară. în discursul
ţinut la Adunarea Naţională, fruntaşul politic sălăjean Iuliu Maniu arăta situaţia
precară în care se găsea ţărănimea şi necesitatea adoptării unei reforme agrare
radicale: „Nu se poate spera, ca cetăţeni fără drepturi şi ţinuţi în întunerec sufletesc
şi în mizerie socială să devie stâlpi siguri ai unui stat modern („.) Pătura cea mai
puternică a Neamului Românesc este ţăranul român agricultor. Toate aceste haine
negre şi frunţi luminate, cari le vedem aici, au ieşit din poporul nostru ţăran. Nu
este aici nici unul dintre noi, a cărui obârşie nu ar fi la plugul românesc, la
pământul român, la brazda ţăranului român, sfinţit de suferinţele nesfârşite, decât
cari numai credinţele i-au fost mai mari". Astfel, se impunea „o reformă agrară
radicală care să dea pământ ţăranului român şi să facă posibilă concentrarea
întregii sale forţe la o producţiune cât se poate de intensă, a fost totdeauna o ţinută
bine precizată a luptelor politice româneşti". Având în vedere faptul că în ţările
vecine comuniştii dirijaţi de Moscova încercau - de altfel în Ungaria vor şi reuşi să instaureze dictatura bolşevică, Iuliu Maniu sublinia faptul că: „Această reformă
nu tinde la un comunism străin de sufletul ţăranului român, nici la răpirea
proprietăţii private, ci la o nivelare justă a raporturilor şi a puterilor sociale"6 •
1.

'Iuliu Maniu, Unirea Ardealului..., p. 25.
5
Gazeta Transilvaniei, 1919, nr. 165, 13 august, p. 1.
6
Marea Unire de la 1 decembrie 1918, Bucureşti, Despărtământul Astrei din
p. 103-104.
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a fost înscrisă în articolul III, punctul 5 al Hotărârilor de la
Alba Iulia, care mai prevedea conscrierea tuturor proprietarilor, în special a
proprietarilor mari. în baza acestei conscrieri se prevedea desfiinţarea fidei
comiselor, micşorarea latifundiilor şi împroprietărirea ţăranilor.
Având în vedere faptul că producţia agrară scăzuse drastic în perioada
războiului, se impuneau măsuri urgente pentru asigurarea producţiei agricole
pentru următorul an. În acest sens, dar şi pentru ai linişti pe ţărani care aşteptau
să li se dea pământ cât mai urgent, la data de 8/21 februarie 1919, Resortul
Agriculturii din cadrul Consiliului Dirigent emite ordonanţa 82/a referitor la
arendările forţate.

În această ordonanţă se specifica, la art. I, că se arendează obligatoriu
„pentru cauză de utilitate publică", din următoarele categorii de proprietăţi: a) din
moşiile statului acele părţi pe care nu se face cultura model, prăsilă de vite de soi,
sau care nu sunt rezervate pentru înfiinţarea de stabilimente industriale; b) acele
moşii ale particularilor, - fie persoane fizice sau juridice - a căror cultură nu este
garantată de proprietar, arendaş sau deţinător de orice fel, în urma lipsei de
inventar.
La articolul 6 se menţionau categoriile de persoane care vor beneficia de
prevederile acestei ordonanţe şi anume: 1). cei care au luat parte la război
văduvele şi orfanii lor; 2). cei care nu aveau pământ dar aveau posibilitatea să-l
lucreze; 3). familiile celor mobilizaţi prin ordinul de chemare al Consiliului
Dirigent; 4). cei care aveau pământ mai puţin de 10 jugăre; 5). toţi plugarii din
comună care aveau mijloace de producţie. Făceau excepţie de la arendări: pădurile
şi terenurile silvice; din moşiile statului părţile pe care se făceau culturi model şi
creşteri de vite, iar din moşiile particulare cele care aveau inventarul necesar.
Arendarea se făcea pe bază de contract. Preţul arenzii era stabilit de către
comisia judeţeană, care era compusă din referentul agricol şi câte un reprezentant
al proprietarilor şi al ţăranilor. El nu putea fi mai mare decât cel fixat prin
contractele în vigoare la acea epocă. Cei care luau pământ în arendă trebuiau să-l
despăgubească pe vechiul proprietar pentru semănăturile şi lucrările efectuate
(acolo unde era cazul). Apelurile celor nemulţumiţi erau judecate de către o
comisie compusă dintr-un delegat al resortului Agriculturii, unul al Internelor şi
unul al Justiţiei.
La articolul 11 se specifica faptul că: „Proprietarul (arendaşul, deţinătorul)
provocat să-şi predeie moşia va avea dreptul să declare în termen de 8 zile, că se
obliga să execute cultivarea raţională şi obişnuită a moşiei sale. Aceia cari luând
asupra lor acest obligament, nu-1 vor împlini, vor fi pedepsiţi cu închisoarea până
la 6 luni şi cu amenda în bani egală cu valoarea recoltei sustrasă ţării din vina lui" 7•

7

Gazeta oficială a judeţului Sălaj, I, 1919, nr. 1, 3/16 mai, p. 3
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Acest mecanism al arendărilor exista în Transilvania şi înainte de 1918.
Atunci, proprietarul, din propria lui iniţiativă, încheia cu o persoană aleasă de el
un contract de arendare, pentru o anumită suprafaţă de teren. Arendaşii nu erau
ţăranii, ci o categorie aparte dornică de înavuţire, care lucra pământul cu ţăranii
lipsiţi de pământ, ţăranul trebuind să dea jumătate din recoltă, dacă dădea el
sămânţa, iar dacă sămânţa o dădea proprietarul primea doar 1/3 din recoltă 8 •
Acum însă prin această ordonanţă şi prin cele care vor urma în anii 19191921, iniţiativa o are statul, în speţă Consiliul Dirigent şi după desfiinţarea sa
Comitetul agrar, care fixează criteriile şi categoriile de pământ ce vor fi arendate,
pe cei ce sunt îndreptăţiţi la arendări şi fixează preţul terenului, mai mic decât cel
de dinainte de 19189 •
Aşadar, în prima parte a anului 1919, fruntaşii P.N.R. s-au dedicat mai mult
problemelor administrative şi mai puţin celor de natură politică, până în
momentul când la Sibiu au avut loc lucrările Marelui Sfat Naţional al
Transilvaniei şi Conferinţa P.N.R. În acel moment se încearcă o disociere a
problemelor administrative de cele politice. Problemele de natură politică urmau a
fi rezolvate de către o Comisie electorală centrală, cu sediul tot la Sibiu, dar în
strânsă legătură cu conducerea Consiliului Dirigent.
2.

Lucrările

Marelui Sfat National
al Transilvaniei de la Sibiu (29 iulie ,
12 august 1919)
Pe data de 29 iulie 1919 se convoacă, pentru prima dată şi de fapt şi ultima,
Marele Sfat Naţional, organul legislativ provizoriu al Transilvaniei. Iată ce se spunea
în textul acestei convocări trimise de către şeful de Resort, Dr. I. Suciu, membrilor
aleşi la Alba Iulia: „Sunteţi invitat a vă prezenta la şedinţele Marelui Sfat Naţional
convocat pe ziua de Marţi în 29 iulie, 10 oare şi pe zilele următoare la Sibiu, casa
judeţului. Obiective: întregirea M.SfN. prin cooptare, reforma agrară, reforma
electorală. Rugăm avizaţi telegrafic comitetul de încartirare Berggasse nr. 9" 10 •
Lucrările propriu-zise au fost deschise de către vicepreşedintele Marelui
Sfat Naţional, Teodor Mihali, dar din cauza faptului că nu au reuşit să ajungă toţi
reprezentanţii aleşi în acest for legislativ, şedinţa a fost suspendată până după
amiaza, la orele 5. In această şedinţă a luat cuvântul Victor Bontescu, care a fost
împuternicit de către Consiliul Dirigent cu alcătuirea unui proiect de lege agrară,
el îndeplinind funcţia de şef al Resortului Agriculturii. S-a propus alegerea unei
comisii pentru adoptarea legii de reformă agrară, compusă din 25 de membri 11 •
Dionisie Stoica, Ioan P. Lazăr, Schiţa monografică a judeţului Sălaj, Şimleu, Editura
1908, p. 94.
•Marcel Ştirban, „Problema arendărilor forţate din Transilvania în anii 1919-1921 ",în Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj (în continuare se va cita A.I.I.A.C.), 1973, p. 280-281.
'"Patria (Sibiu), 1919, nr. 126, 23 iulie, p. 1.
" Gazeta Transilvaniei, nr. 157, 2 august 1919, p. 2; Componenţa comisiei agrare era
următoarea: Teodor Mihali, Demetriu Radu, Vasile Suciu, Ignat I. Pop, N. Baloiu, Antonie Mocioni,
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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constituirea Comisiei de reformă agrară a fost aleasă şi o com1s1e
pentru adoptarea legii electorale din care făceau parte tot 25 de membri 12 • În
cuvântul său, fruntaşul politic Ioan Suciu, cel care a fost însărcinat cu alcătuirea
proiectului de lege electorală, sublinia următoarele: „Ştiţi cu toţii că s-a stabilit (la
Alba Iulia - n.n.) că avem să dăm drepturi poporului şi avem să punem baza
statului pe monumente curat democratice. Am avut un lucru uşor de făcut, întrucât
M(ajestatea) S(a) Regele ne-a impus la propunerea guvenului prin decret lege, să
realizăm reforma electorală, care se extinde asupra marilor mase ale poporului".
El prezintă proiectul de lege şi propune să se formeze o comisie de 25 de
persoane, pe care am amintit-o mai sus, care să examineze acest proiect 13 •
Pe data de 30 iulie are loc cea de a doua şedinţă, care începe la orele 11,20.
Fruntaşul politic, Axente Banciu, raportorul Comisiei pentru cooptare a afirmat
că unele categorii sociale ca ţăranii, învăţătorii, medicii şi inginerii nu au fost
suficient reprezentate în Marele Sfat Naţional. De aceea, s-a propus cooptarea de
noi membrii din aceste categorii sociale 14 • Au fost incluşi 11 ţărani, 13 învăţători, 3
medici, 3 ingineri, 3 publicişti, 4 muncitori, 5 membrii ai Partidului Socialist
Democrat şi 10 diverşi 15 •
Comisia de cooptare era formată din 7 membrii şi anume: Vasile Saftu,
Victor Onişor, profesorul Axente Banciu, care era şi raportorul comisiei, Dr.
Marcu, Iuliu Grofşoreanu, M. Grăpşan şi preotul Ion Moţa.
Sever Dan, Ioan Pop, Ion Moţa, Romul Velican, Simion Balea, Ionel Pop (Blaj), Coriolan Steer, Pavel
Roşca, Eugen Goga, Titu Mălai, Nestor Opreanu, Valer Moldovan, Nicolae Borzea, Pompiliu
Cioban, Avram Borcuţia, George Grădinar, Petru Corneanu, Iuliu Grofşoreanu şi Ion Teculescu
12
Ibidem; Componenţa comisiei electorale era următoarea: Andrei Bârsan, Roman Ciorogariu,
Nicolae Ivan, Ilie Dăianu, Sever Miclea, Iuliu Chiş, Andrei Ilie, Avram Imbroane, Pompiliu Dan,
Nicoale Şerban, Ioan Mihu, Iustin Pop, Vasile Saftu, Ion Harşe, Iuliu Coroianu, Liviu Micşa,
Octavian Tăslăuanu, Constantin Bucşan, George Popescu, Ion Nedelcu, Lucian Georgeviciu, Iosif
Ciser, Iosif Recean, Mihai Popovici.
13
lbidem.
11
· Patria, 1919, nr. 132, 30 iulie, p. I; Precizăm noii membrii cooptaţi şi categoriile sociale din
care făceau parte: Ţărani: Gheorghe Filep (Santău), Ştefan Boroş (Săcele), Gheorghe Indre (Vezend),
Ioan Iremia Dancâş (Răşinari), Ioan Bucur (Turda), Romul Taflan (Beclean), Dimitrie Nica
(Moroda), Vasile Laza (Ticvanu Mare), Ioan Stan Herţa (Vidrarău), Mihai Vasiescu (Lipova), Dănilă
Vicaş (Husasău-Bihor); Învăţători: Iuliu Vuia, I. Vidu, Teodor Mureşan, Macedon Simul, Al. Pop,
Traian Şuteu, Ştefan Popovici, Candid Pop, D. Lepădat, D. Popovici, Pavel Dârba, Teodor
Bucurescu, Gheorghe Lipovan; Medici: Dr. Pompiliu Nistor, Dr. Al. Pop, Dr. Iuliu Moldovan;
Ingineri: Stan Vidrighin, Eugen Muntean, Aurel Stoica; Publicişti: Ion Agârbiceanu, I.V. Saricu şi
Zaharia Bârsan; alte categorii sociale: Iacob Popa, vicar (Făgăraş), Dr. Petre Poruţiu, I. Vulcu,
comerciant, Partenie Cosma, director de bancă, D. Comşa, profesor, Constantin Pavel, profesor la
liceul din Beiuş, Ştefan Roşianu, profesor la Blaj, Al. Ciura, profesor la Blaj; Membrii Partidului
Socialist- Democrat: Pavel Buciumean, Tiran Albani, Teodor Moga, Emil Isac şi Valeriu Roman, în
Gazeta Transilvaniei, 1919, nr. 157, 2 august, p. 2.
15
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, \!iaţa politică în România. 1918-1921, Editura Politică,
Bucureşti, 1976, p. 149; Patria, nr. 132, 30 iulie 1919, p. 2-3.
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au fost cooptaţi, în total, 47 de noi membrii în Marele Sfat Naţional
al Transilvaniei 16 •
În şedinţa din 1 august 1919, preşedintele Consiliului Dirigent, Iuliu Maniu
subliniază faptul că în noile condiţii în care Marele Sfat Naţional nu avea
preşedinte, prin trecerea în eternitate a lui George Pop de Băseşti, trebuia ales
unul nou. Totuşi, el declară: „!n semn de recunoştinţă, în semn de doliu naţional şi
în memoria acelor zile memorabile, propun să nu se ocupe locul lui de preşedinte.
Locul de preşedinte va fi ţinut de cei doi vicepreşedinţi". Această propWlere a fost
primită de către toţi cei prezenţi 17 •
În cadrul Comisiei de reformă agrară, fruntaşul politic sălăjean Iuliu
Coroianu rosteşte un discurs în care face un istoric al luptelor din trecut ale
românilor pentru dreptul la pământ. Autorul memorandului din 1892, avea în
spate o carieră de avocat de peste 40 de ani. El aminteşte de procesele agrare de
comasare. Spune că aprobă în întregime proiectul reformei agrare, afirmând,
totodată, că „poporul român din Transilvania are nevoie de păşuni şi de păduri".
Propune ca forul executiv al Transilvaniei, care era Consiliul Dirigent, „să facă o
lege prin care să pună capăt proceselor urbariale" 18 •
Deşi proiectul de reformă agrară era de o importanţă vitală pentru ţărani,
fapt unanim recunoscut de către fruntaşii politici transilvăneni, la Sibiu s-a
convenit să se dezbată mai întâi proiectul de lege electorală, deoarece alegerile
generale băteau la uşă.
Proiectul de lege electorală a fost întocmit cu întârziere datorită faptului că
o serie de zone se găseau, încă, în primăvara anului 1919 dincolo de linia
demarcaţională şi astfel nu puteau fi stabilite circumscripţiile electorale, până ce
graniţele nu erau stabilite. Acest proiect de lege repara „nedreptăţile legilor ungare
cari îngrădeau toate drepturile cetăţeneşti ale Românilor". El avea la bază proiectul
P.N.R. din anul 1913, care prevedea vot universal, direct, secret, cu votul
descentralizat, pe comune. Votul era egal, fără deosebire de stare socială sau
pregătire profesională. La fiecare 30.000 de locuitori urma să fie ales un deputal şi
la 70.000 de locuitori, un senator. Pentru Cameră votau persoanele de sex
bărbătesc, care au împlinit vârsta de 21 de ani, iar pentru Senat doar cele care
împliniseră vârsta de 40 de ani.
O problemă care a iscat vii discuţii în cadrul şedinţelor Marelui Sfat
Naţional a fost acea a dreptului la vot a femeilor, vot care, de altfel, fusese înscris şi
în hotărârile Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Dar
cum în Vechiul Regat nu s-a acordat acest drept şi reformele trebuiau corelate la
nivelul întregii ţări, Iuliu Maniu şi ceilalţi lideri ai P.N.R. au hotărât ca această
16

Gazeta Transilvaniei, 1919, nr. 157, 2 august, p. 2.
Patria, 1919, nr. 135, 2 august, p. 2.
18
Idem, 1919, nr. 140, 9 august, p. 2.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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fie dezbătută în cadrul Parlamentului României Mari, după alegeri.
În acest sens, au promis singurei femei din cadrul Marelui Sfat, socialista Nora
Lemenyi că în viitorul Parlament vor susţine introducerea dreptului de vot pentru
femeile din întreaga ţară •
În aceste condiţii, social-democraţii, în frunte cu Iosif Jumanca şi Ion
Flueraş au părăsit lucrările Marelui Sfat Naţional, cei doi dându-şi demisia şi din
cadrul Consiliului Dirigent, fiind înlocuiţi de către Mihai Popovici şi Caius
Brediceanu20 •
O altă problemă s-a ivit atunci când s-a pus întrebarea dacă preoţii şi
corpul didactic au dreptul să candideze pentru un mandat de deputat. După
discuţii pro şi contra acestui drept a luat cuvântul raportorul comisiei, Constantin
Bucşan. El subliniază faptul că fiecare cetăţean avea dreptul de a fi ales deputat,
dar cu o restricţie, sublinia el, şi anume ,,funcţionarul de stat ales deputat trebuie
să renunţe la postul său, altfel ar fi o stare de privilegii, ori democraţia nu admite
privilegii". Supunându-se la vot, acest articol a fost votat cu o mare majoritate de
voturi 21 •
În proiectul de lege s-a ţinut cont şi de analfabeţi, pentru a putea şi ei să voteze
în cunoştinţă de cauză. Astfel, pentru cunoaşterea buletinelor de vot, candidaţii
aveau obligaţia să le tipărească într-o culoare diferită sau înaintea numelui să aibă
una sau mai multe linii, după semnul convenţional ales de candidat22 •
Abia la data de 6 august 1919 s-a început discutarea proiectului de lege
agrară, întocmit de Resortul Agriculturii şi analizat în cadrul mai multor
consfătuiri ale acestuia23 • Proiectul a fost adoptat la data de 11 august şi aprobat de
regele Ferdinand prin decretul-lege nr. 3911 din 10 septembrie 191924 •
Din expunerea de motive, la proiectul adoptat la Sibiu, se desprind
intenţiile acestei acţiuni: „S-a ţinut seama să se creeze prin cei direct interesaţi şi
vrednici, gospodării noi şi să se aprecieze jertfele celor căzuţi sau răniţi pe câmpul
de luptă, prin care avem pregătirea şi apoi înfăptuirea idealului de a avea o
Românie întregită" 25 •
În opinia lui Emil Petrini, directorul secţiunii din Cluj a Comitetului agrar,
acest decret-lege a fost „piatra fundamentală a reformei agrare" 26 , din Transilvania.
Conform art. 13 al decretului, organele de aplicare a reformei erau
următoarele: Consiliul superior pentru reformă agrară compus din doi preşedinţi,
19

19

Gazeta Transilvaniei, 1919, nr. 158, 5 august, p. 1-2.
Idem, 1919, nr. 171, 21 august, p. 1.
21
Idem, 1919, nr. 162, 9 august 1919, p. 1-2.
22
Idem, 1919, nr. 159, 6 august, p. 1-2.
23
Gheorghe Iancu, op. cit., p. 270 şi 273.
C. Hamangiu, Codul general al României, voi. IX-X, p. 193-205.
25
Revista Arhivelor, 1976, nr. I, p. 30-40.
26
Transivania, Banat, Crişana şi Maramureşul. 1918-1928, Bucureşti, 1929, I, p. 295.
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12 membrii titulari, 24 supleanţi şi personalul necesar; comisiile judeţene şi cele
locale. Comisiile judeţene erau compuse din: a) un judecător numit de către
preşedintele tribunalului; b) doi delegaţi numiţi de prefect; c) consilierul agricol
judeţean sau delegatul resortului de agricultură; d) un delegat al Băncii agrare; e)
un inginer geometru; f) un inginer silvic şi în caz de nevoie alţi experţi şi
specialişti numiţi de şeful resortului de agricultură.
Comisia locală avea următoarea componenţă: a) judecătorul ocolului în
care era aşezată moşia sau substitutul său; b) consilierul agricol judeţean sau
substitutul său; c) proprietarul moşiei sau împuternicitul său; d) doi delegaţi ai
sătenilor desemnaţi de ei în faţa judecătorului la începerea operaţiunilor.
La articolul 33 erau menţionate categoriile de cetăţeni îndreptăţite la
împroprietărire: 1) Capii de familie, servitori şi muncitori agricoli din partea
locului care în ultimii 2 ani dinaintea mobilizării şi întrucât au fost demobilizaţi şi
în timpul exproprierii au lucrat pe moşia expropriată şi care în război au devenit
invalizi, dar împreună cu familiile lor sunt capabili de a lucra pământul. Tot aici se
înşiră văduvele şi familiile celor căzuţi în război, dacă îndeplinesc condiţiile
amintite;
2) Servitorii şi muncitorii agricoli din partea locului, capii de familie care în
ultimii 2 ani şi în timpul exproprierii dacă au fost demobilizaţi au muncit pe
moşia expropriată, dacă au făcut serviciul militar în război, fără a fi devenit
invalizi;
3) Toţi capii de familie care în război au devenit invalizi, dar împreună cu
familiile lor sunt capabili de a munci pământul. Tot aici se înşiră şi văduvele şi
familiile celor căzuţi în război;
4) Toţi capii de familie care au făcut serviciul militar în război fără a fi
invalizi
5) Bărbaţii neînsuraţi care au devenit invalizi în război dar sunt capabili să
lucreze pământul;
6) Bărba\ii neînsuraţi care au luat parte la război, fără a fi invalizi;
7) Familiile celor mobilizaţi prin ordinul Consiliului Dirigent;
8) Cei emigraţi care sau reîntors, respectiv familiile lor, dacă nu au alt
susţinător.

9) Capii de familie, care nu au luat parte la război;
10) Bărbaţii neînsuraţi care nu au făcut servicii militare în decursul
războiului. Între cei de o categorie au precădere cei cu familii mai mari,
considerându-se de membrii ai familiei toţi susţinătorii de acelaşi cap, respectiv
singurul susţinător al familiei, fără considerare că sunt consângeni legitimi,
adoptaţi sau nu;
Cei care aveau peste 5 jugăre nu primeau pământ decât numai după ce erau
împroprietărite categoriile enumerate mai sus.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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La articolul 12 se specifica faptul că se puteau expropria fabricile şi
instalaţiile, care se aflau pe pământul expropriat. Se scuteau de la expropriere
pământurile bisericilor şi şcolilor până la 32 jug.
Consiliul superior pentru reformă agrară avea 3 secţiuni: una pentru
Ardeal; una pentru Banat şi a treia pentru părţile ungurene (Parţium -n.n).
Deoarece reforma nu se putea înfăptui curând, s-a hotărât să se menţină
arendările, până la promulgarea legii, fiind dată în acest sens, de către Resortul de
Agricultură, o nouă ordonanţă în luna septembrie 1919 27 • Aceasta a fost concepută
ca o completare a ordonanţei 82 /a din 8 I 21 februarie 1919, înfiinţându-se, pe
lângă resortul amintit, o Comisie pentru arendări şi reforma agrară, compusă din
membrii Consiliului superior pentru reformă agrară fiind numiţi în bază
decretului-lege amintit.
La data de IO februarie 1920 Consiliul Dirigent emite a treia ordonanţă, cea
cu nr. 20.393 I A, care stabileşte normele după care se vor arenda moşiile
expropriabile precum şi cele ale proprietarilor care nu le puteau muncii cu
inventarul propriu. Această ordonanţă în opinia lui Emil Petrini a fost „începutul
de drept al reformei agrare din Ardeaf' 28 • Ea încheia seria de ordonanţe date de
către Consiliul Dirigent, în problema arendărilor forţate, deoarece prin decizia
ministerială nr. 2185 din 27 mai 1920 se înfiinţează, la Cluj, o secţiune a
Comitetului agrar. Acesta a fost înfiinţat, după cum preciza decizia ministerială,
din cauza întârzierilor care existau în aplicarea lucrărilor de expropriere, în
Transilvania. El avea atribuţia, „dea conduce să execute lucrările de ordin
administrativ privitoare la reforma agrară". Însă, tot în această decizie,
„considerând că se impune în interesul general să luăm măsuri urgente", se
modifică atribuţiile Comitetului, fiind însărcinat cu aplicarea arendărilor forţate,
astfel, „toate lucrările comisiunilor judeţene privitoare la recursurile făcute de părţi
cu privire la arendările forţate se vor trimite Comitetului agrar, secţia Cluj" 29 •
În şedinţa a 20-a a lucrărilor Marelui Sfat Naţional, după ce s-a dezbătut
proiectul legii electorale şi cel agrar, la finalul acestuia din urmă, pe data de 11
august, s-a luat în discuţie şi proiectul de lege privind înfiinţarea unei Bănci agrare
în Transilvania.
Ion I. Lapedatu a fost cel care a dat citire raportului privind înfiinţarea
Băncii agrare, specializată în acordarea de credite pentru agricultori, care era
chemată să apere interesele social-economice ale populaţiei din Transilvania. In
acest scop se preconiza ca viitoarea bancă să acorde populaţiei imprumuturi cu o
dobândă de doar 4 %.
27
Marcel Ştirban, „Legislaţia agrară privind arendările forţate din Transilvania în anii 1920 1921", în Marisia, nr.V, 1975, p. 284.
28
Transilvania, „„ I, p. 301.
29
Arhivele Naţionale- Direcţia Judeţeană Sălaj (în continuare, A.N.-D.J. SJ.),fond Tribunalul
judeţean Sălaj - Comitetul judeţean pentru reformă agrară - 1919 -1932, dos. 55 I, f. 21.
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Celelalte bănci aveau datoria să sprijine această nouă bancă în demersurile
sale, contribuind la ampla acţiune de punere în practică a reformei agrare.
Acest proiect a fost adoptat şi pe articole, înregistrându-se puţine luări de
cuvânt 30 .
La data de 1O septembrie 1919 era adoptat Decretul 3911. În cadrul mai
multor articole ale acestuia se face referire la rolul pe care urma să-l aibă Banca
Agrară în aplicarea reformei agrare 31 •
Pe data de 12 septembrie 1919 Consiliul Dirigent dădea Decretul-lege 4167,
referitor la înfiinţarea Băncii Agrare. În cele 11 articole se stipula atribuţiunile
financiare pe care urma să le aibă noua bancă în acţiunea de intermediere a
operaţiunilor de reformă agrară, capitalul social de care urma să dispună, precum
şi controlul pe care urma să-l efectueze statul asupra băncii, prin care urma să-şi
recupereze cheltuielile ocazionate de aplicarea legii de reformă agrară. În acest
scop statul urma să numească un comisar guvernamental.
De asemenea, în acest decret erau prevăzute noile organe de conducere ale
Băncii Agrare, care urma să aibă un director general şi 5 directori. Numărul
membrilor Consiliului de administraţie şi al Comitetului de cenzori urma să se
stabilească prin statute şi să se supună aprobării Consiliului Dirigent, înainte de
înregistrare 32 .
Concomitent, pe lângă înfiinţarea Băncii Agrare, menită să se ocupe cu
intermedierea operaţiunilor financiare legate de reforma agrară şi să înlesnească
obţinerea de către populaţie a unor credite ipotecare şi agricole avantajoase, mai
iau fiinţă, în Transilvania, încă două bănci.
în vederea organizării comerţului şi industriei româneşti se înfiinţează
Banca Centrală, iar pentru organizarea cât mai eficientă a exploataţiilor forestiere
se înfiinţează Intreprinderile Forestiere 33 •
Banca Agrară ia fiinţă, în mod oficial, la data de 10 ianuarie 1920, când are
loc la Cluj şedinţa Consiliului de administraţie, aprobat de către Consiliul
Dirigent. Cu această ocazie au fost prezente următoarele persoane, lideri marcanţi
ai Partidului Naţional Român: Victor Bontescu, Ilie Beu, Nicolae Comşa, Ionel
Comşa, Aurel Vlad, Victor Fincu, Ioan I. Lapedatu, Izidor Marcu, Valer
Moldovan,Victor Onişor, Vasile Osvadă, Petre Poruţiu, Ioan Pop, Iosif Popescu,
Axente Secuia, Octavian Sglimbea, Toma Vasinca.
Victor Bontescu, care era în acea perioadă şeful Resortului Industriei şi
Comerţului, a anunţal faptul că Consiliul Dirigent a aprobat statutele Băncii
30

Gh. Iancu, op. cit., p. 276.
Hamangiu C., Codul General al României. Legi uzuale, voi. IX-X, p. 204-205. Articolele care
fac referire la Banca Agrar] apar[in capitolului III al decretului. Articolele care se refer] la modul
cum se va face plata p] m' ntului expropriat sunt art. 40, 41, 43, 45-49.
32
Tbidem, p. 206.
33
Ion I. Lapedatu, „Finanţele private în Ardeal", în Transilvania ... , I, p. 565.
31
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Agrare, iar în funcţia de comisar guvernamental a fost numit profesorul
universitar Victor Onişor. În conformitate cu hotărârile Adunării Generale şi
pentru întregirea Consiliului de administraţie şi al Comitetului de cenzori,
Consiliul Dirigent a numit în comisia de cenzori pe Romul Marchiş, vicar şi pe I.
Nedelcu, avocat.
în Consiliul de administraţie Consiliul Dirigent a propus să fie cooptate
următoarele persoane: Valer Branişte; Alexandru Morariu, avocat; George Gârda
din Făget; Romul Veliciu, primar în Arad; Sever Ispravnic, avocat; Nicolae Zigre,
Oradea, prefect de Bihor, Gavril Oşan şi Gavril Iuga, din Baia Mare; Ioan Vescan,
prefect, din Târgu Mureş; Candid David, avocat, Abrud; Ioan Pop, protopop în
Morlaca şi Ilie CâmpeOan din Giurgiu. Consiliul de administraţie aprobă aceste
propuneri şi îi declară pe aceştia cooptaţi.
în continuarea şedinţei se aleg organele de conducere ale Consiliului de
administraţie şi a Direcţiunii băncii. S-a făcut propunerea ca postul de preşedinte
al Consiliului de administraţie să rămână deocamdată vacant, iar în funcţia de
vicepreşedinte a fost ales profesorul universitar, Petre Poruţiu. Iuliu Enescu a fost
ales în funcţia de notar provizoriu al şedinţelor Consiliului34 • Pentru funcţiile de
directori ai băncii propunerile au fost făcute de către Petre Poruţiu. În funcţia de
director general a fost propus Victor Bontescu, care era şeful Resortului Industriei
şi Comerţului. Pentru funcţia de director la direcţiunea financiară a fost propus
Dominic Raţiu, care îndeplinea la acea dată funcţia de diriginte al filialei Băncii
Albina din Lugoj. La direcţiunea exproprierii a fost propus Ioan Pop, prefect de
Alba, la direcţiunea organizării Vasile Osvadă, care era secretar general al
Resortului Agriculturii şi deputat, la direcţiunea împroprietăririi Laurian
Gherman, care era director la banca Vatra din Cluj, iar la direcţiunea juridică a
fosL propus George Popescu, avocat din Turda.
Toate aceste propuneri au fost aprobate de către Consiliul de administraţie,
Petre Poruţiu primind sarcina de a negocia cu aceştia condiţiile în care ar accepta
primirea acestor posturi35 •
Activitatea Băncii Agrare, în perioada 1920-1922, deci de la înfiinţare şi
până la desfiinţarea convenţiilor încheiate cu statul român, a fost una bogată şi
totodată profitabilă. După puternica lovitură pe care a primit-o din partea
guvernului condus de către liberali, odată cu venirea acestora la putere în anul
1922, Banca Agrară a reuşit totuşi să se reculeagă şi să depăşească momentele
dificile în care se găsea, datorită susţinerii puternice din partea B.N.R. şi să revină
în rândul celor mai importante instituţii financiare din Transilvania36 •
31
· Arhivele Naţionale- Direcţia Judeţeană Cluj (în continuare, A.N.- D.J.CJ),fond Banca Agrară,
inv. 17, dos. 4, f. I.
35
Ibidem, f. 2-5.
36
Vezi, pe larg, Marin Pop, ,,Înfiinţarea Băncii Agrare din Cluj şi activitatea ei în perioada 19201922", în Acta Musei Porolissensis, Zalău, 2005, p. 251-279.
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P.N.R. de la Sibiu (9-10 august 1919). Reorganizarea

partidului, dizidenţe
Profitând de faptul că la Sibiu erau prezenţi membrii Marelui Sfat Naţional,
care în acelaşi timp erau şi fruntaşii P.N.R. din Transilvania, în perioada 9-10
august 1919 a avut loc şi o Conferinţă a acestui partid. În cadrul a 2 şedinţe s-au
luat decizii importante privind reorganizarea partidului. Astfel, la alegerile
generale în pregătire urmau să fie numiţi candidaţi numai în circumscripţiile
electorale din Transilvania, pentru a păşi în România Mare în mod cât mai unitar.
Totodată, au fost alese şi noile structuri de conducere ale P.N.R.
Şedinţele s-au ţinut în Sala Asociaţiunii Astra din Sibiu. Lucrările adunării,
până la alegerea noului preşedinte, au fost prezidate de către Teodor Mihali.
Acesta salută adunarea şi anunţă că urmau să fie discutate programul de
reorganizare al partidului, având în vedere faptul că primele alegeri parlamentare
din cadrul României Mari băteau la uşă. El îi propune ca secretari de şedinţă pe
Montani şi C. Bucşan, iar raportor pe Octavian Goga, care şi ia cuvântul.
în discursul său, Octavian Goga, precizează: „Ne întrunim azi în calitate de
membri ai partidului să discutăm despre chestiuni interne ale partidului" 37 • Arată,
apoi, rolul şi importanţa P.N.R, afirmând că „partidul este însăşi naţiunea română,
însuşi poporul care a luptat contra asupritorilor săi" 38 , şi, totodată, „depozitarul
credinţelor noastre naţionale". Spune că înainte de 1918 nu au existat „registre
pentru partizani fiindcă erau fără număr. Era un partid din membrii născuţi iar nu
făcuţi". Dar, acum, după 1918, se impunea reorganizarea partidului. Subliniază
faptul că noul program al partidului îl constituia hotărârile adoptate în cadrul
Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, care „vor trebui
însă să fie lămurite şi explicate lumei, alcătuind un plan de muncă". El nu era de
acord cu existenţa mai multor curente în cadrul partidului, că era „absolut
necesar" ca membrii lui să stea „în una şi singură tabără", iar P.N.R. „să adune
toate elementele de muncă", mai ales acum când se afla în faţa alegerilor
parlamentare. Se referă, apoi, la discuţiile contradictorii pe care le-a avut cu
membrii Partidului Socialist, în cadrul şedinţelor Marelui Sfat Naţional, partid
care „are alte dorinţi de realizat şi alte credinţe'', „patern să colaborăm - spune el dar poate să şi luptăm". Aşadar, mai lăsa o cale deschisă pentru o eventuală
colaborare şi cu socialiştii transilvăneni. în continuarea discursului său, Octavian
Goga face referire la partidele din Vechiul Regat, care încercau să câştige aderenţi
şi în Transilvania: „Ar fi deci mare greşeală ca partidele din vechiul regat să se
amestece în viaţa noastră politică de azi". Deşi, „marile afaceri de stat ne unesc, recunoaşte el - este de dorit ca faţă de constituantă, dintre noi (adică dintre
fruntaşii P.N.R.-n.n.) să fie reprezentanţi din oamenii ieşiţi din sânul poporului".
Punctul de vedere al P.N.R. faţă de aceste partide va fi fixat „mai târziu".
37
38
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Problema acută a P.N.R. la momentul respectiv era acea că nu avea o
conducere centrală, nici preşedinte ales în mod oficial, deoarece la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia Comitetul de conducere al P.N.R„ în frunte cu George
Pop de Băseşti şi-a depus mandatul, iar conducerea „trebilor politice" a fost
încredinţată Consiliului Dirigent. Octavian Goga era de părere că „în mod logic şi
normal consiliul dirigent reprezintă comitetul executiv al partidului". De aici,
spune el, „concluzia logică este că preşedintele Consiliului este în mod normal şi
preşedintele Partidului". Aşadar, îl propune pentru această funcţie pe Iuliu Maniu,
care „prin trecutul lui este un om care se bucură de încrederea politică". Această
propunere a fost urmată de aplauze şi ovaţii venite din partea fruntaşilor la
Conferinţă 39 • Iuliu Maniu a fost ales cu unanimitate de voturi, „pe lângă mari
ovaţii", deşi el nu era prezent. A venit doar la şedinţa de a doua zi.
Despre funcţia de preşedinte al P.N.R şi cine trebuia să o ocupe în ziarul
Patria se afirmau următoarele: „Locul acesta ne dăm seama cu toţii, nu poate fi
mai bine umplut decât de bărbatul care şi în trecutul nostru mai apropiat a fost
mintea călăuzitoare a tuturor luptelor şi atitudinilor noastre. Suntem siguri că sub
conducerea lui luminată partidul nostru îşi va păstra şi va creşte toate acele forţe
care vor fi folositoare în cadrele de stat ale României mari, îşi va păstra în rândul
cel dintâi, acţiunea unitară" •
În continuarea discursului său, Octavian Goga face referire la câteva aspecte
organizatorice. Având în vedere faptul că Consiliul Dirigent „nu se poate devota
chestiunii de alegeri, fiindcă şi constituţionaliceşte ar fi o chestiune delicată ca lupta
electorală să o înrâureze în calitatea oficioasă", propune înfiinţarea unei comisii
electorale, compusă din 1O membrii aleşi din toate regiunile Transilvaniei şi
Banatului. Această comisie urma să se ocupe de reorganizarea şi campania
electorală a P.N.R„ în colaborare cu Consiliul Dirigent.
În ceea ce priveşte reorganizarea partidului, Octavian Goga propune ca
aceasta să se facă având la bază „massele populare", deci reorganizarea să
pornească de jos, de la nivel de sat şi „până sus în vârful piramidei noastre sociale".
Îi îndemna, în acest sens, pe fruntaşii partidului să ia contact cu satele, să explice
ţăranilor ideile şi programul partidului, pentru ca aceştia „să înţeleagă rostul
drepturilor şi îndatoririlor lui în viaţa politică prin contactul nostru". Să-i înscrie
pe ţărani în partid, apoi aceştia, la rândul lor, să-şi aleagă preşedinţi de organizaţii
la sate.
Propunerile de organizare ale lui Octavian Goga, au fost expuse de către
Ioan Suciu, care se arată întru totul de acord cu întreaga formulă. Iată care erau
aceste propuneri: „1). Ca şef al partidului naţional român, pe dl Iuliu Maniu
(Aplauze, Ovaţii). 2) Consiliul Dirigent să fie Comitetul executiv şi şeful lui să fie
40

39
·HI
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preşedintele partidului. 3) Comisia de JO membrii. ln această comisie pot să

conlucre şi membrii Consiliului Dirigent, deci ai Comitetului executiv. 4) Congresul
partidului, care până ce este Marele Sfat, este compus din membrii lui. După alegeri
mandatul lor încetează. Atunci membrii congresului vor fi membrii partidului în
parlament, plus 3 delegaţi de fiecare judeţ. 5) ln fiecare judeţ un comitet executiv
judeţean format din deputaţi şi senatori din acel judeţ plus câte 3 delegaţi ai
comitetului cercual. 6) Comitetul cercual: 1 delegat din fiecare comună. Acest
delegat este şi preşedinte în respectiva comună. 7) ln cursul, înainte şi după alegeri
se vor face înscrieri în cluburile partidului. 8) Partidul va avea un birou al său
separat de resorturile oficiale de stat, un personal stabil sub supravegherea şefului condus de un secretar al partidului". Totodată, face propuneri pentru comisia celor
10, şi anume: Teodor Mihali, Vasile Saftu, Ştefan Roşian, Constantin Bucşan,
Anton Mocsonyi, G. Bogdan, Nistor Crişan, Nicolae Zigre, Aurel Nilvan şi Sever
Negrea.
O polemică vie s-a iscat atunci când Octavian Tăslăuanu a propus adoptarea
unui principiu al „moralităţii naţionale". Astfel, el propune ca toţi cei care s-au
compromis în timpul ocupaţiei austro-ungare şi a războiului să nu poată ocupa
funcţii de conducere în partid, nici măcar la nivel de sate. Victor Bontescu era de
părere că aceştia să fie iertaţi, „căci avem nevoie de muncitori mulţi, şi n-avem".
Octavian Tăslăuanu intervine din nou şi spune că prin enunţarea
principiului moralităţii nu a vrut să fie răzbunător: „n-am voit să fim aspri cu cei
care au greşit. Dacă nu ne vom ţinea însă de acest principiu, avertizează el,
urmările vor fi grele" şi aminteşte că în Vechiul Regat fruntaşii politici care „au
făcut acte împotriva demnităţii naţionale au înfundat puşcăria".
Un alt subiect care a iscat vii discuţii a fost acela dacă membrii Consiliului
Dirigent să devină sau nu şi membrii în Comitetul Executiv de conducere al
partidului sau să se organizeze o Conferinţă naţională reprezentativă, cu delegaţi
din toate judeţele, care să aleagă acest comitet, după cum propunea Valer
Moldovan 41 .
Şedinţa de a doua zi, Duminică, 10 august, începe tot cu o cuvântare a lui
Teodor Mihali. El subliniază că în şedinţa din ziua precedentă, adunarea a hotărât
ca şef al partidului să fie Iuliu Maniu, „acest om de mare valoare şi de muncă
neobosită în slujba neamului". El cere să i se lase dreptul lui Iuliu Maniu de a-şi
alege singur colaboratorii în comitetul de conducere al partidului. Face, apoi, un
apel la înţelegere între membrii partidului, „la armonia aceea care dă tărie
organizărei unui partid'', pentru ca „bărbatul care l-am ales pentru o grea sarcină
să-şi poată împlini cu maxim de roade munca pe care calităţile lui superioare o
poate da neamului şi ţărei". În final, Teodor Mihali îi cedează locul noului
preşedinte urându-i „ viaţă lungă pentru binele şi fericirea naţiunei''.

41
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Iuliu Maniu rosteşte primul său
discurs în această calitate. Mulţumind tuturor celor prezenţi pentru încrederea ce
i s-a acordat, face un excurs în istoria partidului şi spune că pentru el a fost o
satisfacţie deosebită, un dar de la Dumnezeu, să-i poată cunoaşte, încă din
copilărie, pe marii lideri ai partidului, Ion Raţiu, George Pop şi alţii. Încă de când
trăia Ion Raţiu, spune el, a devenit membru al partidului „şi apoi ca soldat
credincios în cadrele partidului să ajut, după puterile mele, neamului".
La fel ca şi Octavian Goga, Iuliu Maniu vorbeşte despre „apărarea masselor
de curentele subversive", adică împotriva socialiştilor.
Partidul Naţional Român, spune el, care a înfăptuit măreţul act de la 1
Decembrie 1918 nu şi-a încheiat misiunea sa istorică: „Numai atunci îşi va împlini
misiunea când va purcede să ducă credinţele lui politice, gândirea neamului
românesc de aci, pe malurile Dîmboviţei, în capitala ţărei".
Vorbeşte, apoi, despre opera de consolidare a statului român, care se va
dezvolta „la direcţiunea care i vom pune bază. Dacă va fi greşită atunci de sigur nu
va fi progres". În această grea misiune pentru statul român, P.N.R. trebuia să-şi
aducă aportul: „Politica naţională, spune el, este gândul nostru, al partidului
naţional român".
Iuliu Maniu subliniază faptul că dacă la Alba Iulia a preluat sarcina de a
conduce Consiliul Dirigent, iar acum conducerea partidului, cerea colaboratorilor
săi „ca împreună să ducem la îndeplinire scopurile noastre înalte". Au urmat
aplauze şi strigăte: „Trăiască şeful Partidului Naţional Român", care au durat nu
mai puţin de 5 minute.
Reluîndu-şi discursul, Iuliu Maniu, ţine să precizeze, în legătură cu
Conferinţa din ziua precedentă, că aceasta a fost una cu drept de hotărâri valide.
Referitor la polemica iscată cu o zi înainte, dacă Consiliul Dirigent îndeplinea sau
nu şi funcţia de conducere a partidului, el este de aceeaşi părere ca şi Octavian
Goga. Aminteşte faptul că George Pop de Băseşti şi-a înaintat demisia şi a lăsat
conducerea partidului Consiliului Dirigent: „Atunci adunarea naţională a luat
caracter de partid, deoarece această misiune era un act al partidului naţional
aprobat prin adunare, care a ales delegaţii săi pentru conducerea viitoare a
partidului". Abstracţie făceau cei doi social-democraţi. Dar, după adunarea de la
Alba Iulia, regele Ferdinand a dat şi alte misiuni Consiliului, cum au fost acelea de
a adopta proiectele pentru legea agrară şi cea electorală, alte multe însărcinări cu
caracter administrativ, Consiliul preluînd astfel „serviciile de stat" din
Transilvania. În aceste condiţii se căutau soluţii pentru reorganizarea partidului şi
se arată, în acest sens, de acord cu propunerile lui Octavian Goga şi Ioan Suciu.
În conformitate cu cele stabilite cu o zi înainte, se propune alegerea unei
comisii de 7 fruntaşi ai partidului, care, apoi, să-i aleagă pe cei 10 membrii al
comisiei electorale. Comisia de 7 va fi formată din episcopul Miron Cristea,
ce

îşi ocupă

fotoliul de

preşedinte,
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Andrei Bârsan, Simion Balea, Gavril Tripon, Aurel Grozda, Mihai Popovici şi
Sever Dan. Şedinţa se suspendă pentru 5 minute 42 •
La revenire, se citeşte, din nou, propunerea lui Octavian Tăslăuanu,
referitoare la principiul moralităţii. Iuliu Maniu consideră că aceasta nu era „o
propunere concretă ca să fie votată ca o hotărâre, ci mai mult o dorinţă ca să-şi
atragă seama cei care sânt vizaţi".
Şedinţa se reia la orele 5 după amiaza, când dr. Tripon citeşte componenţa
Comisiei electorale, dar subliniază faptul că au fost aleşi 12 şi nu 10 membrii.
Aceştia erau următorii: Vasile Saftu, Valer Moldovan, Teodor Mihali, Ştefan
Roşianu, Constantin Bucşan, A. Nilvan, Nicolae Zigre, Sever Miclea, A. Mocsonyi,
Vasile Chindriş, Gheorghe Adam şi Nistor Oprean. Toţi au fost aprobaţi şi de
către adunare. Se admite, apoi, în întregime, planul de organizare al partidului
propus de către Octavian Goga şi Ioan Suciu. Referitor la programul partidului,
Octavian Goga mai propune publicarea unei broşuri „lămuritoare asupra
organizărei partidului", iar comisia, „să-şi înceapă lucruf'. Deoarece munca de
partid nu se putea face fără fonduri materiale, Goga propune înfiinţarea
cotizaţiilor la cluburile partidului.
Se discută, din nou, despre programul partidului. Preotul Constantin
Lucaciu cere să se facă un program pentru întreaga Românie, „deoarece partidul
naţional trebuie să aibă pretenţia de a fi un partid de guvernământ".
Lucrările Conferinţei P.N.R. sunt încheiate tot printr-un discurs al lui Iuliu
Maniu, care, printre altele, face apel la toţi fruntaşii prezenţi pentru a depune
„toată munca şi cinstea în opera de consolidare a statului român" 43 •
În concluzie, se poate afirma faptul că prin hotărârile adoptate, Conferinţa
fruntaşilor P.N.R. de la Sibiu a reprezentat un moment istoric important pentru
acest partid, care îşi pune amprenta asupra P.N.R. mult timp de acum încolo, în
special în ceea ce priveşte structurile sale organizatorice.
Peste numai câteva zile, pe data de 17 august 1919, Consiliul de Miniştri
hotărăşte amânarea alegerilor programate pentru luna septembrie, stabilind ca ele
să se ţină în zilele de 6,7 şi 8 octombrie, pentru Cameră şi 12,13, 14 octombrie,
pentru Senat44 •
Comisia electorală aleasă la Sibiu pentru organizarea partidului şi a
alegerilor parlamentare şi-a început cu conştiinciozitate munca. Printr-un
comunicat de presă membrii comisiei se adresează „alegătorilor partidului
naţionaf'. Iată ce se spunea în acest comunicat: „Alegerile din toamna aceasta au o
însemnătate covârşitoare pentru dezvoltarea vieţii noastre de stat. Ele sunt, în
acelaşi timp, cele dintâi alegeri cari se fac sub stăpânire românească. Este firesc,
prin urmare, ca fiecare Român să aibă dorinţa de a se folosi de dreptul său de vot.
42
43
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lntrucât drept de vot nu pot avea decât aceia cari sunt luaţi pe lista
alegătorilor, rugăm pe fruntaşii de pretutindeni ai partidului naţional să se
îngrijească fără întârziere, ca din aceste liste să nu lipsească nici un alegător care
face parte din partidul nostru.
Listele alegătorilor sunt afişate la primăriile comunale şi pot fi văzute şi
controlate de oricine, în zilele de 15-25 August. Fiecare cetăţean cu drept de
alegător îşi poate prezenta, cu această ocazie, observaţiunile sale fie în scris, fie cu
grai viu, la biroul acelei primării, alăturând şi dovezile necesare.
Pentru un control mai sigur invităm pe partizanii noştri din fiecare comună,
să aleagă dintre ei câte doi oameni de încredere, cari să cerceteze lista alegătorilor în
numele lor" 45 •
În unele părţi ale Transilvanei, acţiunea de reorganizare a P.N.R. a început
chiar înainte de Conferinţa de la Sibiu. De exemplu, românii din Ţara
Hârtibaciului, pe data de 3 august 1919, s-au adunat la o consfătuire naţională. A
fost luată decizia înfiinţării Partidului Naţional şi a unui club al partidului. La
acest manifest al comitetului de iniţiativă au răspuns „în mod neaşteptat de zelos
tot ţinutuf'.
În termen de 8 zile s-au înfiinţat 74 de organizaţii săteşti, comitetele
acestora prezentându-se, prin 3 delegaţi, într-o adunare generală, care a avut loc
pe data de 10 august. Printre delegaţi se găseau preoţi, învăţători şi mireni. Prima
adunare generală a clubului P.N.R. din Ţara Hârtibaciului este deschisă de către
fruntaşul Romul Curta. Ilariu Pulca, după ce explică celor prezenţi paşii
premergători pentru constituire, depune mandatul său de vicepreşedinte,
împreună cu întreg comitetul de conducere şi îi roagă să aleagă un comitet,
deoarece, ei ca şi comitet de iniţiativă îşi îndepliniseră misiunea. Astfel, a fost ales
un comitet format din 25 de membri.
La finalul adunării se decide înfiinţarea în fiecare comună a comitetelor
pentru ocrotirea orfanilor de război şi, la centru, a unei secţii care să dirijeze
această activitate a societăţii de întrajutorare. Totodată, se discută, până seara la
orele 7, despre alegerile parlamentare şi programul politic al P.N.R., la care aderă
cu toţii. La despărţire în uralele „Trăiască Regele", „Trăiască Armata Română",
„Trăiască Dinastia noastră", „Trăiască Generalul Traian Moşoiu, Şoimul de la
Budapesta"46 , pleacă fiecare la casa lui, după o zi de mare înălţare patriotică
românească.

Duminică, 17 august 1919, la Cohalm, lângă Sighişoara, primpretorul a
convocat câte 5 delegaţi din cele 27 de comune ale plasei, în vederea organizării
filialei locale a P.N.R.

15
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Ioan Iosif, fost consilier financiar la Paris şi director de bancă a rostit un
discurs, în care prezintă situaţia politică externă şi internă şi un raport asupra
activităţii sale ca membru în Marele Sfat Naţional al Transilvaniei, pentru a
răspunde unor acuze care i s-au adus.
Fruntaşul naţional I. Russu-Ardeleanu propune ca organizarea partidului să
se facă începând de la comune, apoi delegaţii aleşi de membrii fiecărui sat să se
deplaseze la Cohalm, unde să se aleagă cei 3 delegaţi cercuali47 •
Acţiunea de reorganizare a filialelor P.N.R. continuă în toată Transilvania şi
în Banat.
În data de 27 august 1919, protopopul dr. Vasile Saftu, membru al Comisiei
electorale centrale a P.N.R, publica în presă următorul anunţ: „Comitetul central
electoral mi-a dat mandatul să reorganizez partidul nostru naţional român în
judeţul Braşov.
După

ce aici (oraşul Braşov- n.n.) avem deja constituit clubul nostru politic
învit pe toţi membri lui din toate comunele acestui judeţ, preoţi (dacă nu e
preot, învăţător sau alt intelectual) să chieme imediat într-o sală potrivită din
comuna lor pe toţi bărbaţii înscrişi în listele electorale şi:
1) Să se constituie alegându-şi prezident, secretar şi casier
2) Să dreseze un proces verbal despre constituire
3) Toţi trei delegaţii oficioşi să se prezinte negreşit în ziua de Vineri 5
septembrie ora 2 în sala de şedinţe a Consiliului comunal (la Sfat) aducând cu sine
toate procesele verbale amintite.
Această conferinţă confidenţială va săvârşi organizarea partidului şi în
circumscripţiile electorale, pe baza principiilor, cari le-a primit conferinţa
partidului nostru naţional român ţinută în Sibiu în ziua de 10 august 1919" 48 •
Acelaşi anunţ îl dădea protopopul Vasile Saftu şi pentru judeţul Trei
Scaune, convocând aici o adunare pentru ziua de 4 septembrie 1919 49 •
Într-un articol intitulat „Redeşteptarea Românilor din Săcuime", ziarul
„Gazeta Transilvanei" prezenta acest moment istoric important pentru românii
din judeţul Trei Scaune.
Adunarea a avut loc la Sfântu Gheorghe, pe data de 4 septembrie. A fost
una deosebită pentru românii de aici, deoarece, după cum se spunea în articol,
după „sute de ani aceşti Români au avut posibilitatea să se întrunească pentru ca să
desbată asupra drepturilor politice. Până aci ei au fost robii stăpânirii nedrepte, li sa răpit libertatea de a se pronunţa în afaceri de însemnătate obştească, li s-a oprit
accesul la conducere, li s-a furat atmosfera de prielnică dezvoltare''.

judeţian

47

Ibidem.
Idem, 1919, nr. 178, 30 august, p. I.
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adunare s-a înregistrat o participare foarte numeroasă. A fost o
surpriză pentru reporterul de presă „cât de impunătoare a fost forţa elementului
românesc din acest judeţ. Nu ne-am aşteptat să vedem aşa de bine înfăţişate satele
din toate punctele externe ale judeţului, să putem vorbi în românească neaoşe cu
La

această

ţăranii noştri".

Au participat din aproape toate comunele judeţului câte 3 delegaţi, conform
invitaţiei făcute de către membrul comisiei electorale centrale a P.N.R., Vasile
Saftu.
Adunarea a început la ora 10 şi a fost deschisă de protopopul Vasile Saftu,
care a vorbit despre condiţiile vitrege ale românilor din această zonă, înainte de
1918. Subliniază faptul că pentru a se pune bazele României Mari, trebuia să se
întrunească Corpurile Legiuitoare, iar „reprezentanţii noştri acolo au o chemare
grea, pe care numai atunci o pot împlini dacă satisfac cele trei condiţii: să fie
români buni, muncitori şi disciplinaţi". Vorbeşte, apoi, despre politica P.N.R.,
partid care „nu umblă după putere, ci are o singură grije: să pună temelii tari
României Mari". în ceea ce priveşte politica partidului faţă de minorităţi, el spune
că „n-o să fim nedrepţi, n-o să aplicăm mijloace de teroare ca ei faţă de noi în
trecut", dar că minoritarii trebuie „să fie loiali" faţă de statul român.
În continuare, Vasile Saftu prezintă adunării pe fruntaşii naţionali dr.
Baiulescu, prefectul judeţului Braşov, pe dr. Vecerdea, prefectul judeţului Trei
Scaune, pe dr. Meteş, preşedintele tribunalului din Braşov şi pe Ion Clopoţel,
jurnalist la „Gazeta Transilvaniei".
Tot Vasile Saftu deschide, apoi, discuţia generală. Primul care ia cuvântul
este Nicolae Vecerdea, prefectul judeţului, care spune, printre altele, celor prezenţi
că: „Astăzi sunteţi reprezentaţi în afaceri politice ca niciodată, ca popor liber, şi
pentru interesul frumos vă aduc mulţumirile mele".
Au mai luat cuvântul preotul Dima, care se arată fericit că aude vorbindu-se
în româneşte „aici unde până acum nici şopti nu puteai'', preotul Bafirciu, care
spune că se poate conta pe românii din această zonă, „căci noi demult suntem
credincioşi partidului naţionaI".
Seria discursurilor o încheie preotul Henzea, care, la fel, promite fruntaşilor
P.N.R. că „vom merge cu voi până la sfârşit", asigurându-i că acelaşi lucru vor face
şi ţăranii români, deoarece, după cum se ştie, preoţii erau liderii de opinie în
lumea satului românesc.
Se trimite o telegramă lui Iuliu Maniu, care se afla la Sibiu şi se verifică
procesele verbale şi prezenţa reprezentanţilor din comune. Apoi, au fost alese
comisii pentru cele 5 circumscripţii electorale din judeţ: Târgu Secuiesc, Covasna,
Aita Mare, Sfântu Gheorghe şi Ozun.
La final a fost ales şi Comitetul central judeţean, format din 10 membri. La
cele 5 circumscripţii au fost aleşi câte un preşedinte, un secretar şi 3 membri, iar la
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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comitetul central, un preşedinte, un vicepreşedinte, un notar, un secretar, un
casier şi 5 membri.
Adunarea a aprobat „cu însufleţire" această alegere, după care, la orele 1 1/2
se pleacă spre casă, „în cea mai perfectă dispoziţie sufletească", intonându-se „Pe-al
nostru steag e scris Unire".
Din această manifestaţie politică, se trage concluzia că românii de aici erau
„decişi să rămână cu toţii membri credincioşi ai partidului naţionaI'', pentru că „au
jurat credinţă partidului naţional. Sub flamurile acestui partid înţeleg să plece la
drum pentru a ajunge în posesiunea revendicărilor de dreptate naţională şi
socială" 50 •
Fruntaşii politici sălăjeni se întâlniseră pe data de 25 august 1919, deci după
ce au ajuns de la Sibiu, în capitala judeţului, Zalău. Conform hotărârilor adoptate
la Sibiu s-a trecut la reorganizarea filialei P.N.R.. La adunare au participat
intelectuali şi ţărani sălăjeni. Preşedinte al adunării a fost ales dr. Alexandru
Gheţie, vicarul Silvaniei, iar revizor notar, dr. Alexandru Aciu. Au fost propuşi şi
candidaţii P.N.R. pentru alegerile generale care urmau să aibă loc. Astfel, în
circumscripţia electorală a Zalăului a fost propus ca şi candidat, Iuliu Coroianu,
avocat în Sibiu, pentru Jibou, dr. Ioan Erdeli, pentru Domnin, Teodor Bohăţiel,
protopop din Năpradea, pentru Băseşti, dr. Aurel Hetco, primpretor al plasei
Jibou, pentru Tăşnad, dr. Coriolan Steer, avocat, pentru Bobota, dr. Alexandru
Aciu, pentru Şimleu, Victor Deleu şi pentru Crasna, Teodor Mureşan, institutor
în Blajea. Acestea erau propunerile pentru deputaţi. Pentru Senat s-au făcut
următoarele propuneri: vicarul Alexandru Gheţie, Francisc Hossu-Longin,
ginerele lui George Pop de Băseşti, dr. Mihai Pop, avocat în Cehu, Vasile Ghiurco,
preşedintele Tribunalului din Zalău şi avocatul din Jibou, Teofil Dragomir51 •
În adunări care au avut loc, în fiecare sat din Transilvania şi Banat s-au ales
preşedinţii organizaţiilor locale şi candidaţii pentru alegerile parlamentare. În
fruntea acestor organizaţii au fost aleşi, de obicei, preoţii. Relevant este, în acest
sens, şi cazul adunării din comuna Năpradea, judeţul Sălaj, din data de 26
septembrie 1919, adunare, după cum se spune în procesul verbal „în cauza
constituirei partidului naţional român". La aceasta participă „mulţime de
poporeni", în frunte cu primarul satului, Alesandru Lazar şi protopopul Teodor
Bohăţiel, fruntaş de seamă al mişcării naţional-româneşti din Sălaj. Primarul
aduce la cunoştinţă faptul că „marele sfat naţional pentru teritoriul ocupat din
Transilvania, Banat şi Ungaria a ezis alegeri de deputat'', după care a dat cuvântul
protopopului Bohăţiel. Acesta, rosteşte un discurs impresionant, şi „în termini
lămuriţi descrie luptele grele şi suferinţele nesfârşite de care a fost împărtăşit întreg
poporul românesc sub duşmanii noştri seculari şi stăpânii din trecut acuma deja
50
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înjenunchiaţi, şi

conchide că am putut ajunge la libertatea de azi singuri pentru că
am fost statornici în credinţa strămoşească şi solidari cu fruntaşii noştri cari so
luptat pretutindenea sub stindardul partidului naţional român, pentru care
stindard am preferit a suferi cele mai neîndurate insulte, ba şi închisoare, dar
nepărăsindu-1 nici în o împrejurare cu ajutoriul bunului Dzeu şi vitejia armatei
române azi a eşit biruitor". De aceea el îi roagă ca în acel moment în care „ e vorba
de clădirea statului român pre baze cât mai tari să rămână uniţi sub acelaşi steag
neascultând promisiunile deşarte a unor oameni străini de durerile şi dorinţele
noastre".
Referindu-se la reorganizarea şi întinerirea partidului pe care şi-o doreau,
liderii filialei P.N.R. din Satu Mare precizau că: „Partidul trebuie reorganizat, iar
conducerea luată din mâna unor figuri politice uzate din trecut, care îşi urmăresc
numai interesele lor personale şi n-au orizontul situaţiei de azi, şi dată în mâna
elementelor tinere în mod reaI" 52 •
în judeţul Bihor, sarcina reorganizării partidului i-a revenit lui Aurel Lazăr,
care deţinea portofoliul Justiţiei în cadrul Consiliului Dirigent. El îi convoacă la
Oradea pe toţi membrii din judeţ, pentru data de 24 august 1919.
Şedinţa s-a ţinut în sala festivă a Prefecturii din Oradea. Cu acest prilej s-a
constituit Comitetul Judeţean Bihor al P.N.R. şi a fost aleasă conducerea acestuia.
în funcţia de preşedinte al organizaţiei bihorene a fost ales Aurel Lazăr. Dar
pentru perioada cât urma să stea la Sibiu locţiitor al său a fost desemnat Roman
Ciorogariu. În funcţia de vicepreşedinte au fost aleşi Ioan Iacob, Iuliu Chiş,
Nicolae Zigre şi Adrian Deseanu. Secretari ai organizaţiei au fost aleşi Teodor
Popa şi Vasile Chivari, iar casier Andrei Horvath. În finalul şedinţei, preşedintele
organizaţiei, Aurel Lazăr a făcut o analiză a situaţiei politice din ţară şi a prezentat
programul organizatoric al P.N.R. 53 •
Şi membrii P.N.R. din judeţul Sibiu, într-o declaraţie publică subliniau
faptul că: „Reformele aduse înaintea Marelui Sfat necesită un nou program al
vechiului Partid naţional, care să cuprindă situaţia schimbată după Alba Iulia, aşa
încât acest program să slujească interesele tuturor păturilor poporului" 54 •
La începutul lunii septembrie 1919, Biroul comisiei centrale electorale cere,
din nou, comitetelor cercuale începerea imediată a organizării partidului şi la sate
„după principiile primite la conferinţa P.N.R". Se sugera să se aleagă în fiecare
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare A.N.I.C.), fond Consiliul Dirigent, dos.
560/1919, f. 320. Apud. M. Muşat, I. Ardeleanu, Viaţă politică în România. 1918-1921, Edit Politică,
Buc„ 1976, p. 155.
53
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obţinute la alegerile din noiembrie 1919", în Analele Universităţii din Oradea. Fascicola lstorieArheologie, Oradea, 1998-1999, p. 108-109.
54
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comună

un birou compus din preşedinte, un secretar şi doi membrii de încredere
în comitetele cercuale. Situaţia acestor reorganizări trebuia trimisă de urgenţă la
Biroul central din Sibiu55 .
Această reorganizare a filialelor P.N.R. se impunea şi datorită faptului că
apăruseră unele facţiuni dizidente.
Astfel, încă din luna noiembrie 1918, fruntaşul P.N.R., Amos Frâncu, şeful
Consilului Naţional din Cluj, a încercat să formeze aici un centru politic propriu,
opus celui de la Arad. El înfiinţează, apoi, aşa-zisul „Partid al armoniei sociale",
care se transformă la începutul anului 1920 în „Partidul naţional radical-ţărănesc
muncitoresc"56.
La începutul anului 1919, o serie de tineri intelectuali, grupaţi în jurul
revistei „Renaşterea română" din Sibiu, pornesc o acţiune pentru înfiinţarea unui
partid ţărănesc în Transilvania57 .
Înainte de alegerile parlamentare, în luna noiembrie 1919 se produce o altă
dizidenţă în Banat. Treisprezece fruntaşi ai P.N.R, nemulţumiţi de poziţiile
ocupate de ardeleni în cadrul Consiliului Dirigent, în special de rolul determinant
al grupului Iuliu Maniu - Al. Vaida Voievod, au înfiintat o organizaţie politică
proprie intitulată Uniunea Naţională. Cu acest prilej ei au adoptat o declaraţie în
10 puncte prin care justificau ruperea grupării lor de partid. Printre semnatari îi
găsim pe liderii Avram Imbroane, AL Vidu, Cassian R. Munteanu 58 . Noua grupare
condusă de A. Imbroane s-a aliat, apoi, cu facţiunea condusă de Octavian C.
Tăslăuanu, Ioan Suciu şi dr. Petru Groza 59 . Deşi unite aceste două grupuri aveau o
forţa destul de redusă. De aceea A. Imbroane, Octavian C. Tăslăuanu, Cassian R.
Munteanu au început negocierile cu Liga Poporului, care dorea să-şi extindă
influenţa şi dincolo de munţi.
Constantin Argetoianu, mărturiseşte, în memoriile sale, faptul că el a fost
cel care a amânat înscrierea grupului condus de A. Imbroane precizând cu
binecunoscuta sa ironie următoarele:„La discuţiile mele cu Goga lua parte foarte
des şi Octavian Taslăuanu şi câteodată Avram lmbroane. Popa răspopit, fără
cultură, cu un dar de vorbă ce-l pusese în fruntea oratorilor populari, cu Avram
lmbroane m-am înţeles din două cuvinte. (. .. ) Singura lui dorinţă era să scoată
Banatul de sub oblăduirea Consilului Dirigent şi să-l afilieze cât mai grabnic
Vechiului Regat. Fugea de liberali şi ademenit de panasul lui Averescu a vrut să se
înscrie numaidecat în Ligă fără condiţii. ln Banat, în 1919, nu avea nici o situaţie
Patria (din data de 17 septembrie 1919 sediul ziarului se mută la Cluj) 1919, nr. 175, 25
septembrie, p. 1.
56
Idem, 1920, nr. 66, 25 martie, p. 2.
57
M. Muşat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 153.
sR Patria, 1919, nr. 209, 7 noiembrie, p. I.
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politică,

dar începură să răscolească satele prin cuvinte înflăcărate şi făcuse
impresie la Bucureşti într-o întrunire, prin talentul său. De acord cu Goga am
amânat înscrierea sa ca să vină toţi deodată şi să dea astfel mai multă amploare
gestului său" 60 •
La începutul lunii septembrie 1919 se părea că alegerile parlamentare erau
fixate definitiv pentru începutul lunii octombrie.
Într-un articol apărut în ziarul „Gazeta Transilvaniei" se făcea o analiză a
stadiului în care se găseau partidele politice în această campanie electorală.
Se spunea că partidele politice ar fi în impas, deoarece „le lipseşte timpul
fizic pentru ca să-şi poată desvolta programul în faţa alegătorilor". Dar, P.N.R. nu
ar întâmpina astfel de dificultăţi, fiindcă el „nu este un partid ca toate partidele
militante obişnuite, ci este reprezentanta politică legală a naţiunii române", într-un
cuvânt „este însăşi naţiunea română" din Transilvania. Totuşi, el trebuia să ducă
mai departe munca de organizare începută după Conferinţa de la Sibiu, „pentru ca
naţiunea română din Ardeal să se prezinte unitară, nedismembrată în
Constituantă''. Se făcea, apoi, referire la misiunea Comisiei electorale centrale,
care „îşi trimite acum delegaţii în toate părţile, pentruca să facă plănuita campanie
pentru a candida pe bărbaţii noştri de valoare". Dar, aceasta era o misiune foarte
dificilă, deoarece, „în vremea noastră se ivesc atâţia peţitori lacomi să smulgă votul
credulilor şi răbduriilor noştri ţărani". Se făcea, prin intermediul acestui ziar, un
apel către „toţi ceice şi vor spune cuvântul în campania electorală să nu se lase
răpiţi de consideraţii uşoare, ci să aibă conştiinţa responsabilităţii pentru progresul
poporului românesc" 61 •
La începutul lunii octombrie, într-un discurs ţinut la Alba Iulia,
preşedintele P.N.R„ Iuliu Maniu face cunoscut electoratului noul program al
partidului62 • Era primul program enunţat după actul de la 1 Decembrie 1918 şi
avea, de fapt, la bază, principiile şi rezoluţia Unirii.
Noul program a fost publicat în ziarul „Patria", într-un articol-manifest
intitulat „Români! Cetăţeni alegători din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş''.
După ce se face un excurs în istoria partidului, ale cărui origini se regăsesc în
ideile revoluţionarilor transilvăneni de la 1848, în articol se subliniază faptul că
P.N.R. era „depozitarul trecutului", dar reprezenta şi „chezăşia prezentului",
partidul lucrând „pentru consolidarea internă a vieţii de stat". El avea ca obiectiv
„nivelarea cât mai grabnică şi cât mai definitivă a neamului nostru integrat. În
România întregită P.N.R. susţinea egalitatea în drepturi a minorităţilor etnice,
care urmau să se bucure de drepturi politice şi culturale. Având în vedere faptul că

° Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, voi VI, (19191922), ediţie de Stelian Neagoe, Bucureşti, 1996, p. 224.
61
Gazeta Transilvaniei, 1919, nr. 181, 3 septembrie, p. I.
62
Patria, 1919, nr. 191, 16 octombrie, p. 1.
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P.N.R., era „conştient că în structura socială actuală a poporului nostru, izvorul cel
mai de căpetenie al energiilor îl găseşti în ţărănimea noastră", subliniere pe care
Iuliu Maniu a făcut-o şi în cadrul discursului din cadrul Marii Adunări Naţionale
de la Alba Iulia, îşi propunea să înfăptuiască reformele menite a întări ţărănimea,
atât pe plan economic, cât şi pe plan politic şi cultural.
O altă prevedere a acestui program era cea referitoare la crearea unei clase de
mijloc, una a comercianţilor şi meseriaşilor, cărora să li se acorde, în acelaşi timp,
protecţia cuvenită clasei muncitoare. Tot aici, se introducea termenul de dreptate
socială subliniind că statul urma „să ferească pe cel slab de exploatarea celui tare, iar
cel mai tare să-l ajute a-şi validita puterea, fără ca să împiedice desvoltarea celui mai
slab". Prevederile economice ale programului se refereau la protecţia statului faţă de
industria mică şi comerţ, dezvoltarea „sănătoasă" a industriei mari cu ajutorul
statului, industria mare fiind chemată „să valorifice bogăţiile naturale ale ţării",
neimpozarea venitului minim, introducerea impozitului progresiv, câştigul de
război (averile acumulate în timpul războiului mondial - n.n) să fie supus la
impozite însemnate, dezvoltarea stabilimentelor industriale.
În domeniul educaţiei, P.N.R. „va stărui pentru naţionalizarea şi
răspândirea învăţământului de toate gradele şi va urmări cu un deosebit interes
desvoltarea instituţiunilor bisericeşti".
În ceea ce priveşte „desăvârşirea naţională", ea urma să se realizeze în toate
instituţiile de stat. Cultura românească trebuia să triumfe „pe toate terenele, fără a
primejdui cultura neamurilor conlocuitoare". Particularismul provincial trebuia
înlăturat, „atât din gândirea noastră cât şi din întocmirile de stat şi din instituţiile
lui". Cu Aliaţii din timpul războiului trebuiau întreţinute legăturile de prietenie şi
întărită armata română.
În finalul discursului, se face un apel către electorat pentru a participa la
alegerile care băteau la uşă, alegeri care, spune el, „întronează astăzi atâtea veacuri
de jertfă" şi să facă „din exerciţiul dreptului de cetăţeni un prilej de curată
sărbătoare în România Mare" 63 •

4. Participarea P.N.R. la alegerile parlamentare din noiembrie 1919
Prin Înalt Decret Regal se stabilesc zilele în care urmau să se desfăşoare
primele alegeri generale de după Unire. Astfel, în zilele de 2,3,4 noiembrie au avut
loc alegerile pentru Cameră, iar în zilele de 7 şi 8 noiembrie pentru Senat. Noul
Parlament urma să se întrunească la Bucureşti pe data de 20 noiembrie 1919.
Pe data de 25 octombrie 1919 este trimisă lista definitivă cu candidaţii
sălăjeni propuşi de către P.N.R. La deputaţi apar unele schimbări faţă de lista din
august. Astfel, la Zalău apare ca şi candidat Gavril Oşianu, avocat în Baia Mare, la
Someş-Odorhei apar numele lui Teofil Dragomir şi Laurenţiu Bran, la Cehu63

Idem, 1919, nr. 195, 20 octombrie, p. !.
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Silvaniei, dr. Alexandru Pop şi dr. Alexandru Chiş, la Jibou, Vasile Ghiurco şi
Dionisie Pop, iar la Şimleu, Bobota, Tăşnad şi Crasna rămân aceeaşi candidaţi64 •
Ziua alegerilor a reprezentat pentru transilvăneni o adevărată sărbătoare
naţională. Un astfel de exemplu l-au reprezentat alegerile de la Bistriţa. În ziua
alegerilor, pe străzile oraşului mulţimea de alegători, îmbrăcată „în frumosul lor
port românesc", având în frunte drapelele româneşti, pe care le fâlfâiau în vânt, se
îndrepta cu entuziasm spre „casa judeţului", unde urma să aleagă primul deputat
român după 1918, între „zidurile vechi ale cetăţii săseşti". Sufletele tuturor era
cuprins „de un delir fericitor". Erau prezenţi bătrâni, adulţi şi tineri majori, care
votau pentru prima dată. Semnatarul articolului din ziarul Patria subliniază
această atmosferă emoţionantă:

„Nu este destul de

iscusită

peana unui muritor,
văzându-se ajuns la
ţintă, la idealul său, ca să-şi aleagă el pe conducătorii fireşti, adevăraţi şi sinceri
cari să croiască destinele ţărei scăpate de sub jugul milenar". Candidatul

spune el, a descrie sentimentele de care era cuprins acest popor,

P.N.R.,Valer Moldovan, avocat în Bistriţa, a fost declarat ales de către cei prezenţi,
cu „însufleţire indescriptibilă". Valer Moldovan era descris ca fiind „un tânăr

reprezentant al bărbaţilor cu vederi mari, bărbat de o rară energie şi abnegaţie, cu o
înaltă cultură şi orator de primă forţă". O comisie condusă de către Ioan Petringel,
preot capelan în Bistriţa, l-a invitat pe candidat la adunarea alegătorilor. A urmat
cuvântul lui Dionisie Vaida, protopop în Bistriţa şi preşedinte al biroului electoral,
care a comunicat faptul că alegătorii din Bistriţa l-au ales de deputat cu
unanimitate. În cuvântul său, Valer Moldovan spunea, printre altele, că „ardelenii
prin actul alegerii" intrau „în viaţa liberă constituţională" şi că ziua alegerii
reprezenta pentru români „o zi de sărbătoare", o zi în care se alungau „din jurul

neamului nostru mult asuprit norii întunecoşi, cari vecinic ameninţau cu asuprire
nedreptate, căci astăzi'', spune el, „intrăm în era dreptăţii". Au luat cuvântul,

şi

Gavril Tripon şi avocatul Dionisiu Longin. Acesta din
de a trimite o telegramă de adeziune
Consiliului Dirigent şi conducerii P.N.R„ În finalul adunării a luat cuvântul Ioan
Moldovan din Bistriţa, care a propus să se organizeze o manifestaţie de stradă prin
care să se arate bucuria alegătorilor. Astfel, întreg convoiul s-a deplasat la biserica
greco-catolică, unde preotul Vaida şi capelanul Petringel au oficiat o misă, în care
s-a cerut ajutorul şi binecuvântarea divinităţii asupra deputatului ales şi a
poporului român. Serviciul religios a fost urmat de o mare manifestaţie de stradă.
Iată cum descrie această manifestaţie entuziastă semnatarul articolului din ziarul
apoi, prefectul
urmă

exprimă

judeţului,
dorinţa

alegătorilor

Patria: „ln frunte fâlfâiau flamurile naţionale urmate de preoţi, intelectuali,
meseriaşi şi un mare număr de popor de pe a căror faţă puteai citi nemărginita
bucurie de care le era stăpânită inima"65 •
MA.N.- D.J.SJ„fond Prefect-administrative, dos. 1551/1919, f. 1
Patria, 1919, nr. 216, 16 noiembrie, p. 2
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Acesta este doar un episod din ceea ce s-a întâmplat în ziua alegerilor în
întreaga Transilvanie şi Banat. Au fost manifestaţii patriotice sincere, românii
exprimându-şi bucuria pentru faptul că votau pentru prima dată liberi şi
neconstrânşi de nimeni. Acesta a fost „primul vot fără cătuşe şi fără baionete"66 •
În foarte multe locuri, în conformitate cu articolul 46 din legea electorală
pentru Ardeal, dacă a existat numai un singur candidat, acesta a fost declarat ales.
Unde erau mai mulţi candidaţi, conform articolului 74 din legea electorală, câştiga
candidatul care obţinea majoritatea absolută.
Câte 4 candidaţi pentru acelaşi mandat s-a înregistrat doar în
circumscripţia Cohalm din judeţul Târnava Mare. Candidatul Ioan Iosif a obţinut
1779 de voturi, Bănuţiu P. Aurel, 1199, Ardeleanu Rusu Nicolae - 259 şi Suciu
Ioan - 453. Neîntrunindu-se nici o majoritate absolută, pe data de 12 noiembrie
s-a organizat turul al II-iea între primii doi clasaţi. Cel care a câştigat mandatul de
deputat pentru această circumscripţie a fost Iosif Ioan. El a obţinut 2312 voturi
67
faţă de 1389 câte a obţinut Bănuţiu P. Aurel •
Au mai existat 4 cazuri de balotaj în circumscripţiile electorale Bran, Sacul,
Crasova şi Orşova, ultimele trei din Banat. De asemenea, au existat şi trei cazuri în
care alegerile au fost anulate, şi anume: la Criscior, judeţul Odorhei; la
Borgoprund, judeţul Bistriţa-Năsăud şi la Topliţa, judeţul Mureş-Turda68 •
S-a înregistrat un singur caz în care nu a fost acceptată candidatura pentru
un mandat de deputat şi anume în circumscripţia Lipova din judeţul Timiş
Torontal. Aici s-au înscris în cursa electorală trei candidaţi: Constantin Missits,
avocat în Lipova; Gheorghe Frâncescu, proprietar în comuna Şiştoroveţ şi Mihai
Vasiescu, plugar. Dar candidatura celui din urmă a fost respinsă de către biroul
electoral pe motiv că este incompletă. Mihai Vasiescu depune o contestaţie, care
este respinsă la rândul ei. Se ambiţionează şi se deplasează personal la Sibiu, la
Consiliul Dirigent, care a luat în discuţie candidatura lui. Se constată că în
conformitate cu legea electorală avea 50 de alegători care au semnat pentru
candidatura lui şi astfel o declară completă. Consiliul Dirigent dă ordin Biroului
electoral Judeţean din Timiş să îndrume pe preşedintele biroului electoral din
Lipova să primească şi candidatura ţăranului Vasiescu.
La data de 30 octombrie 1919, Vasiescu se prezintă la preşedintele
circumscripţiei electorale Lipova, Ivan Cimponieru, care declară că nu primeşte
nici acum candidatura lui Vasiescu. El respinge hotărârea Consiliului Dirigent,
spunând că „D. Maniu porunceşte acolo la el în Sibiu şi nu aici la noi".
După ce alegerile de deputat în această circumscripţie sunt câştigate de
către C. Misits, ţăranul Vasiescu trimite o contestaţie Camerei Deputaţilor, pentru
66
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a organiza noi alegeri, în care să-şi poată depune şi el candidatura. Conducerea
Camerei Deputaţilor constată culpabilitatea biroului electoral din Timiş şi
propune invalidarea alegerii din circumscripţia Lipova69 •
În unele locuri s-au încercat diversiuni şi atacuri la adresa Consiliului
Dirigent şi a P.N.R. Cu toate acestea P.N.R. a obţinut la aceste alegeri o strălucită
victorie, reuşind să trimită în Parlamentul României nu mai puţin de 169 de
deputaţi şi 30 de senatori7°.
Deşi s-a bucurat de sprijinul aparatului de stat, Partidul Naţional Liberal a
obţinut 103 mandate, fiind urmat de Partidul Ţărănesc din Basarabia, 72 şi
Partidul Ţărănesc din Vechiul Regat 61 de mandate 71 •
Cele mai mari organizaţii ale P.N.R. erau la Bihor, Timiş-Torontal, Caraş
Severin şi Arad. Organizaţia P.N.R din Bihor Lrimitea în Parlamentul României
nu mai puţin de 18 deputaţi şi 5 senatori, Timişul-16 deputaţi şi 7 senatori (din
care 3 erau şvabi), Caraş-Severin-15 deputaţi şi 7 senatori, iar Aradul câştigase 14
mandate de deputat şi 6 de senator72 •
La aceste alegeri parlamentare 227 mandate au revenit Partidului Naţional
Român (161 mandate de deputaţi şi 66 senatori). Restul de 6 mandate au fost
obţinute de unele facţiuni dizidente, amintite mai sus 73 •
În concluzie, se poate afirma faptul că aceste alegeri au fost câştigate de
către P.N.R., şi că într-adevăr, după cum spunea C. Argetoianu, anul 1919 a fost
anul ardelenilor. În jurul P.N.R. urma să se configureze şi noua majoritate
parlamentară şi tot acest partid a dat şi primul ministru al guvernului.
Pe data de 14 noiembrie 1919 s-a primit şi la prefectura din Zalău o
telegramă de la Consiliul Dirigent în care se cerea ca să fie anunţaţi deputaţii şi
senatorii P.N.R. din Sălaj să se prezinte la Sibiu, dumineca seara, de unde urmau
să plece cu un tren special la Bucureşti 74 •
La Sibiu, pe data de 17 noiembrie s-au întâlnit toţi deputaţii şi senatorii
P.N.R. aleşi în Ardeal şi s-a hotărât înfiinţarea unui club parlamentar cu sediul în
Bucureşti.

Cu ocazia primei şedinţe a Clubului, care a avut loc în dupamiaza zilei de 22
noiembrie, la Bucureşti a fost ales un Comitet executiv de conducere al clubului şi
au fost înfiinţate comisiile acestuia. Comitetul executiv al clubului urma să fie
compus din 25 de persoane dintre care în Consiliul Prezidial au fost aleşi
următorii: Vasile Goldiş, Vasile Lucaciu, Teodor Mihali, Ştefan Cicio Pop,
Alexandru Vaida-Voevod, Aurel Vlad, Ioan Suciu, Victor Bontescu şi Octavian
69
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Goga. Din comitet mai făceau parte Tiberiu Brediceanu, Mihai Popovici, Emil
Haţieganu, Romul Boilă, R. Saftu, Anton Mocioni, Liviu Borcea, Constantin
Bucşan, Valer Moldovan, Alexandru Văleanu, protopopul I. Teculescu, Iosif
Blaga, Petre Cornean, Ioan Coltor, Iuliu Coroianu, Gheorghe Pop, Ion
Agărbiceanu, Voicu Niţescu, Sever Dan, Ion Moţa şi Coriolan Steer.
Tot acum au fost alese comisile parlamentare. Astfel, în Comitetul pentru
conducerea discuţiei au fost propuşi şi admişi Şt. Cicio Pop, M. Popovici, O.
Goga, O. Tăslăuanu, Gheorghe Crişan, Aurel Esca, O. Rusu, M. Ivan. În Comisia
economică au fost aleşi Victor Bontescu, Vasile Osvadă, George Moroianu,
Pompiliu Ciobanu, Laurenţiu Pop şi Ionel Pop. În Comisia financiară au fost aleşi
Aurel Vlad, Ioan Lapedatu, Sever Dan, Ilie Beu şi M. Ungureanu. În Comisia
pentru instrucţiune publică au fost aleşi să facă parte următorii: V. Goldiş, I.
Lupaş, N. Bălan, Nicolescu, O. Goga, Constantin Pavel, O. Tăslăuanu, lzidor
Marcu, Al. Lapedatu şi Roman Ciorogariu. Din Comisia administrativă urma să
facă parte V. Onişor, Gh. Adam, I. Boeriu, C. Ardelean, O. Rusu, Petre Cornean,
iar din cea juridică, E. Haţieganu, Cornel Iancu, Zaharia Munteanu, L. Borcea, Al.
Morar, Aurel Isac şi Adrian Ilie.
Toate aceste comisii au fost aprobate de către adunare, în finalul căreia a
luat cuvântul preşedintele partidului, Iuliu Maniu, care a precizat faptul că scopul
acestei întâlniri a fost atins. Subliniază că noile comisii aveau de rezolvat „o serie
de mari probleme" În Palamentul României Mari7 5 •
Ziarul „Patria" concluziona scopul şi rezultatul acestei importante întâlniri
de la Sibiu a noilor aleşi transilvăneni şi bănăţeni, care porneau cu entuziasm spre
Bucureşti, Capitala tuturor românilor: „A fost prilejul de apropiere şi cunoaştere a
tuturor celor cari, reprezentând prin partid tot trecutul de rezistenţă a neamului
robit, au obţinut acum tot prin partid încrederea pentru a reprezenta şi în faţa ţării
întregite aceeaşi solidaritate şi aceeaşi patriotică înţelegere a intereselor neamului în
problemele prezentului ca şi în acelea ale trecutului". Acum P.N.R. avea misiunea
istorică „să se prezinte în faţa ţării întregite, pentru care, acum are îndatorirea de a
sta ca unul din cele mai însemnate elemente de compunere a vieţii noastre politice".
Din acel moment nu mai era „îngăduită pentru nici una din provinciile eliberate o
politică cu caracter local, ci numai una generală şi care să îmbrăţişeze toate
problemele României întregite cu cele mai bune şi reprezentative elemente pe care
un trecut de luptă continuă şi anevoioasă le-a pregătit precum şi cu acelea pe care
în viitor le va desemna poporuf'. Ardelenii şi bănăţenii, care reprezentau „partea
însemnată din neamul nostru de dincoace de Carpaţi", păşeau acum „în faţa
neamului întreg, pentru a aduce contribuţia sa alături de a tuturor celorlalte părţi
unite laolaltă" 76 •
75
76
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5. Guvernarea „Blocului parlamentar" şi activitatea fruntaşilor P.N.R.
Pe data de 20 noiembrie, la Bucureşti a avut loc deschiderea oficială a
Corpurilor Legiuitoare. Parlamentarii ardeleni sosesc la Bucureşti, miercuri 19
noiembrie, orele 16 şi sunt întâmpinaţi la gară de către Vasile Goldiş, ministrul
Transilvaniei în guvernul Văitoianu de la Bucureşti, care evidenţiază acest
moment istoric deosebit. Ardelenii soseau acum la Bucureşti în calitatea de
reprezentanţi aleşi ai românilor de peste Carpaţi7 7 •
A doua zi, joi dimineaţa, înainte de deschiderea lucrărilor celor două
Camere, parlamentarii ardeleni au depus, cu toţii, o coroană la statuia lui Mihai
Viteazul pe care au înscris următoarele cuvinte: „Românii de peste Carpaţi celui
dintâi Domn al tuturor românilor". După această procesiune, la orele 10 au luat
parte la celebrarea Te Deumului de la Mitropolie, oficiat de către mitropolitul
Pimen.
La orele 11,30, Parlamentul s-a întrunit în Sala Ateneului Român. Plecarea
cortegiului regal la Ateneu a fost anunţată de 101 lovituri de tun. Familia Regală
intra în sala de şedinţe a Parlamentului la orele 12, împreună cu tot guvernul,
corpul dipomatic şi misiunile străine şi a fost primit cu aclamaţii îndelungi de
către aleşii ţării. În mijlocul miniştrilor, regele Ferdinand a citit Mesajul Regal, în
aclamaţiile tuturor celor prezenţi. El aduce un omagiu celor care s-au jertfit pe
câmpul de luptă şi tuturor celor care au luptat pentru întregirea neamului. Dar,
spune el, „nouă ne revine înalta datorie de a pune aşezământul viitor al patriei pe
temelii solide, astfel ca poporul român să rămână neclintit sentinela civilizaţiei
latine la răsăritul Europei". Face un apel către toţi parlamentarii pentru a pune
umărul la consolidarea României Mari: „Sunteţi chemaţi - spune el - să
desăvârşiţi organizaţia constituţională, care trebuie să se întindă pe tot cuprinsul
României întregite, ţinând seama de însemnate cerinţe, menite să asigure viitorul
poporului român şi marele său rol în aceste părţi ale Europei".
La prima şedinţă, care are loc în după-amiaza aceleiaşi zile, s-a ales
preşedintele provizoriu al Camerei, în persoana marelui mecenat, Vasile Stroescu
şi s-a împărţit activitatea Camerei pe 8 secţiuni7 8 •
După intense tratative, la data de 25 noiembrie 1919 s-a încheiat un acord
de colaborare între Partidul Naţional Român, Partidul Ţărănesc, Partidul
Naţionalist-Democratic, Partidul Democrat al Unirii din Bucovina şi Partidul
Ţărănesc din Basarabia, pentru a constitui un bloc parlamentar79 •
La aceste tratative „regăţenii" au făcut cunoştinţă, pentru prima dată cu arta
ardelenilor de a negocia, care pe Nicolae Iorga l-a dus la exasperare. lată cum
relatează el aceste negocieri pentru formarea unei majorităţi în jurul P.N.R.-ului:
77
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am văzut şi noi, cei din ţara veche, ce înseamnă o pertractare
ardeleană, după cea mai sigură reţetă blăjeană. Într-un cadru potrivit, salonul
bunului Popovici (este vorba de dr. Dumitrache Popovici - n.n) trei seri de-a
rândul s-a ventilat, mai cu înţepăturile d-lui Cuza, mai cu glumele d-lui Inculeţ,
mai cu legănatul în şezlong al d-lui Bontescu, mai cu semnele din sprâncene a dlui Maniu, chestia esenţială, ce suntem noi. Eu credeam că trebuie să fim baza
pentru un nou regim, indispensabil; după multă trudă, şeful ardelenilor a admis că
„am putea să fim una". A trebuit, într-un târziu, după miezul nopţii din noaptea a
treia, să amintesc că eu am o ocupaţie şi că ori se ajunge la un rezultat ori sunt silit
a nu mai participa la discuţii care înaintau aşa de puţin. Atunci în fine d. Maniu,
înaintând ca la moarte, a consimţit să pună iscălitura sa pe actul de constituire a
„blocului" 80 •
Pentru aceste negocieri, fiecare partid, respectiv ţărăniştii şi iorghiştii şi-au
desemnat de fiecare grupare un comitet de câte 10 persoane. Pe iorghişti, spune
Vaida-Voevod, îi reprezenta N. Iorga şi A.C. Cuza. Iată ce spune şi Vaida despre
aceste negocieri: „Iorga şi Cuza şedeau la mijloc, faţă în faţă şi se tachinau în
cursul discuţiei, prin dialoguri controverse; Maniu se trudea să conducă discuţia
metodic. Noi, ceilalţi, şedeam răzleţi (şi) ascultam surprinşi, neobişnuiţi cu
dezbateri atât de dezlânate. A ţinut zile întregi până ce am izbutit să încheiem o
colaborare între cele cinci partide, pentru alcătuirea unei majorităţi de guvernare,
„Pentru întâia

oară

numită „Federaţia" 81 •

În şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 28 noiembrie 1919, după ce s-au
validat toate mandatele de deputaţi, s-a trecut la alegerea preşedintelui Camerei.
Au participat 362 de deputaţi, find anulate doar două voturi. Candidatul P.N.R.,
Alexandru Vaida-Voevod a întrunit unanimitatea voturilor exprimate, deşi avea
nevoie pentru o majoritate absolută de numai 182 de voturi. în cuvântul său, noul
preşedinte al Camerei, a mulţumit mai întâi lui Vasile Stroiescu, care, spune
Vaida, „a binevoit cu atâta pricepere şi înţelepciune să conducă lucrările de până
acum". Apoi, vorbeşte despre responsabilităţile unui preşedinte de Cameră şi
aduce un omagiu Familiei Regale şi Aliaţilor.
În funcţia de vicepreşedinţi ai Camerei au fost aleşi următorii: Ion
Mihalache, Pantelimon Halippa, generalul Gh. Marcu şi Teofil Simionovici.
Au fost aleşi, apoi, cei 4 chestori ai Camerei şi anume: Gheorghe Crişan,
Dimitrie Dragomir, Alexandru Muşetescu şi Nicolae Buţureanu. De asemenea, au
fost aleşi şi 8 secretari: Ştefan Meteş, Gheorghe Garda, Nicolae Suruceanu,
Teodosie Barca, Nicolae Enescu, preotul Cercel, Munteanu Râmnic şi Aurel
Moraru 82 •
N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, Buc., Edit. Minerva, 1976, p. 565.
Al. Vaida Voevod, Memorii, voi II, Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 1995, p. 19.
82
D.A.D., sesiunea 1919-1920, p. 62-63.
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Pe data de 1 decembrie regele Ferdinand îl însărcinează pe Alexandru
Vaida-Voevod să alcătuiască noul guvern, desemnându-l în funcţia de primministru. Despre această alegere, Nicolae Iorga spune că regele i-ar fi explicat că
„un ardelean trebuie să fie în frunte cât se discută la Paris despre Ardeal" 83 •
Alegerea persoanei care să conducă guvernul „blocului" parlamentar a iscat
vii discuţii, deoarece toţi cei propuşi, înafară de Vaida, s-au ferit de această mare
responsabilitate. Iată cum descrie, în memoriile sale, Vaida-Voevod acest episod:
„A urmat apoi discuţia asupra persoanei care să fie propusă Regelui de primministru. Iorga şi Cuza au refuzat categoric. Maniu a fost rugat mai mult să
primească, astfel încât şi acest punct al ordinii de zi a pretins dezbateri cu
continuări. În afară de discuţiile în plen, continuau stăruinţele în culise, pe lângă
Maniu. Zadarnic. Atunci, după ce se făcuse apel la dânsul din toate părţile,
întâmpinându-se rezistenţa lui, cu motivarea că nu poate primi - fiind dator să
desăvârşească organizarea Ardealului ca prezident al Consiliului Dirigent - Goga,
luând cuvântul, mă propuse pe mine. El făcu apel la mine, declarând că sunt dator
să primesc, situaţia politică internă şi externă (urma semnarea tratatului de pace
cu Austria -n.n) nemaipermiţând tărăgănarea. Restul expunerii lui erau cuvinte
obişnuite în asemenea situaţii. Maniu şi Iorga se alăturară propunerii lui Goga, iar
ceilalţi aplaudară, aclamându-mă" 84 •

În şedinţa din 9 decembrie 1919, Ştefan Cicio Pop anunţa în plenul
Camerei Deputaţilor faptul că Alexandru Vaida-Voevod a fost numit prim
ministru prin decretele Regale nr. 5174 din 1 decembrie şi nr. 5175 din 5
decembrie, alcătuind noul guvern. Al. Vaida-Voevod nu a participat la această
şedinţă deoarece era bolnav. Se trece, apoi, la alegerea unui nou preşedinte al
Camerei. În competiţie s-au înscris Nicolae Iorga şi liderul P.N.R. Vasile Goldiş.
Din cele 323 de voturi exprimate, Iorga a obţinut 168 de voturi, Vasile Goldiş 151,
1 vot alb şi 3 anulate 85 • Aşadar, Nicolae Iorga era noul preşedinte al Camerei, cu
doar 16 voturi mai mult decât Vasile Goldiş. După cum relatează Vaida-Voevod
în memoriile sale, o parte dintre ardeleni, „care cunoşteau firea complexă a lui
„Laţi" (Vasile Goldiş- n.n.), l-au susţinut pe Iorga şi nu pe Goldiş 86 •
Alcătuirea guvernului, spune Vaida, nu a fost o sarcină uşoară, deoarece
trebuia să împace toate partidele care compuneau „Federaţia", „acesta constând,
spune el, din deputaţi şi senatori care -pentru mine şi pentru ei înşişi - erau
„iluştri necunoscuţi". Cu cei din noile provincii, în special cu cei din Ardeal, el
spune că nu a avut „prea mare trudă". Octavian Goga a fost numit ministru al
Instrucţiunii Publice şi Cultelor, Victor Bontescu, ministrul Agriculturii şi
Domeniilor, Mihai Popovici, ministrul Lucrărilor Publice, Aurel Vlad, ministru de
83

N. Iorga, op. cit„ p. 565-566.
Al. Vaida Voevod, op. cit„ p. 19.
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Finanţe şi ad-interim la Industrie şi Comerţ. Take Ionescu refuză portofoliul de la
externe, acesta fiind luat până la urmă de Vaida87 • Generalul Averescu acceptă
portofoliul de la interne, numirea lui provocând nemulţumirea lui Iorga şi a
ţărăniştilor. Iorga îl suspecta de această numire pe Iuliu Maniu, la sugestia
Regelui 88 • La ministerul de Război este desemnat generalul Ioan Răşcanu, care se
pare că acceptă numai după ordinul Regelui Ferdinand.
Au fost numiţi şi câţiva miniştri de stat din fiecare provincie istorică şi
anume: Ion Cantacuzino, Ion Inculeţ (Basarabia), Pantelimon Halippa
(Basarabia), Ion Nistor (Bucovina) şi Ştefan Cicio Pop (Transilvania).
La Justiţie a fost desemnat Ioan Pelivan, dar acesta era absent din ţară, în
locul lui fiind numit, pe data de 9 decembrie, ad-interim, Ştefan Cicio Pop 89 •
În luna decembrie 1919, guvernarea Blocului parlamentar a trecut prin
puternice zguduituri. Cauza acestora a constituit-o demisiile lui Averescu şi Goga.
Încă de la primul Consiliu de Miniştri, spune Vaida, Averescu „s-a grăbit
(.„) să intre în acţiune". S-a pus în discuţie problema numirii prefecţilor. A doua zi
când s-au întrunit, spune Vaida, „am observat că scaunul -cu spătar mai înalt care fusese în fruntea mesei, era mutat la mijlocul mesei de consiliu. Averescu era
aşezat pe el. M-am aşezat lângă el". Urmează, apoi, un episod, care arată intenţiile
vădite ale generalului de a submina guvernul „Blocului parlamentar". Iată cum
descrie Vaida acest episod: „Abia se începuse discuţia (că) se auzi zgomot, ca din
dosul scenei, când se apropie tumultul mulţimii: Atunci generalul: „Vine poporul
să manifesteze.„" şi sculându-se: „să-i primim, sunt invalizii ... ". Ieşind i-am oferit
întâietatea dar apoi, în mijlocul aclamaţiilor ritmice, învăţate la cazarmă: „ura,
ura, ura", am făcut un pas înainte şi le-am mulţumit „fraţilor", în numele
guvernului( ... ) Apoi, cu un gest de politeţe, i-am oferit locul generalului. Dânsul
le-a mulţumit, de asemenea, „invalizilor". Erau cu totul vreo 40-50 de mahalagii,
între ei şi câţiva invalizi". Vaida spune că această manifestare, de „simpatie" faţă
de generalul Averescu, după cum a aflat mai târziu „fusese improvizată de agenţi
ai siguranţei".
în această dispută inlervin şi câţiva lideri ai P.N.R., în frunte cu Goga şi
Tăslăuanu, care îi ademenesc, „într-o anumită măsură", spune Vaida, pe A. Vlad
şi V. Bontescu. Goga stăruia „ziua, noaptea" pentru fuziunea P.N.R. cu partidul lui
Averescu, susţinând că acesta „se bucură de popularitate imensă în Vechiul Regat,
are experienţă politică" şi că „va şti să dea „la mir" liberalilor".
Goga cerea demisia guvernului, iar miniştrii şi parlamentarii „în loc de a se
apuca de muncă", spune Vaida, „discutau pro şi contra campaniei susţinute de
Goga şi (de) grupul său".

• 7 Ibidem, p. 21; Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României de la începuturi - 1859 până în zilele
noastre- 1995, Buc., Edit. Machiavelli, 1995, p. 82-83.
""P. Ţurlea, Nicolae Iorga în viaţa politică a României, Buc., Edit. Enciclopedică, 1991, p. 132-133.
89
Stelian Neagoe, op. cit., p. 82-83.
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Pe data de 13 decembrie, în cadrul şedinţei Consiliului de Miniştri,
convocată acasă la Vaida Voevod, deoarece acesta suferea de amigdalită, la
insistenţele lui Goga, Vaida rămâne ferm pe poziţie şi le spune că nu demisionează
şi că nu are nimic"în contra ca aceia ce preferă să se retragă din guvern să-şi dea
demisia". La auzul acestei declaraţii, Averescu şi Goga şi-au înaintat demisiile din
guvern 90 •
Deşi s-a folosit de gruparea ardeleană condusă de Goga, se pare că Averescu
nu-i suporta pe ardeleni, crezându-se superior acestora. Aceasta reiese şi dintr-un
episod relatat de Vaida, în care Averescu afirmă următoarele: „Ce ? Credeţi că vam eliberat ca să fiţi stăpânii noştri? Nu vom tolera!". Această afirmaţie a
generalului Averescu ne face să analizăm mai profund modul cum au fost primiţi
şi priviţi ardelenii în cadrul României Mari şi cum au perceput fruntaşii ardeleni
politica ce se făcea în Vechiul Regat.
Iată cum relatează, în memoriile sale, Al. Vaida Voevod, impactul dintre
aleşii provinciilor istorice unite cu România în anul 1918, în special a ardelenilor,
şi viaţa politică din Vechiul Regat: „Cei aleşi în Ardeal, Banat, Bucovina şi
Basarabia sosiseră la deschiderea Camerelor cu iluzia de a participa la crearea noii
şi democraticei constituţii. Aveam un întreg plan de înfăptuiri legislative,
generoase, progresiste. Acestea erau menite să ne ridice neamul la înălţimea
ţărilor cărora, datorită instituţiilor, le era asigurat progresul spre civilizaţie, prin
administraţie, justiţie (şi) cultură, întemeiate pe control constituţional, garantat de
Camere liber alese. În schimb, spune el, „la Bucureşti am dat de un haos, care era
temelia însăşi a vieţii publice. Ne simţeam ca într-o casă de nebuni. Autohtonii
găseau că totul e firesc şi bine. Ei vedeau în concepţiile noastre lipsa experienţei de
a guverna. Eram, pentru ei, oameni de opoziţie, străini de arta şi beneficiile
guvernării, un fel de ţărani maniaci, bieţi boangheni declasaţi. Nu ne-o spuneau
dar ne lăsau să ne simţim inferioritatea şi politică şi socială. Grandomania
„grofilor" unguri, în contactul lor politic şi convenţional, era democratică, în
comparaţie cu aceea a protipendadei parveniţilor politici bucureşteni din zilele
acelea. Situaţiile de forţă majoră, cărora trebuia să le satisfacă viaţa politică, sub
raport intern şi extern, se desfăşurau în mod automat". Vaida spunea că
„regizorii" scenei politice bucureştene erau Ion I.C. Brătianu, prinţul Barbu
91
Ştirbei, regina Maria şi regele Ferdinand, care „manevrau abil" •
Acest context în care domnea haosul, era „savurat", spune Vaida, de către
Nicolae Iorga, care avea „largă ocazie să strălucească în aureola de mare pontif al
naţionalismului integral, criticând pe toţi şi totul". În capitală, „stăpânea un haos
de opinii, de sfâşieri, insulte, critici trase de păr, discuţii asupra gradului de
vinovăţie a oamenilor politici şi a partidelor". Oamenii politici din Vechiul Regat
90
91
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cum spune Vai da, referitoare la vinovăţia unora în timpul
războiului şi nevinovăţia altora. Astfel, „deputaţii din noile provincii nu înţelegeau
nimic. Erau buimăciţi în mijlocul acestor stări, pentru ei cu totul noi şi
neexplicabile" 92 • Această stare de haos nu era înţeleasă nici chiar de către Vaida,
care colaborase cu liderii politici din Vechiul Regat încă din timpul
Memorandului şi apoi la Conferinţa de pace, unde a colaborat cu 1.1.C. Brătianu
„şi cu oamenii săi". El îşi punea întrebarea că dacă şi el se găsea „în astfel de
dispoziţie, ce puteam să aştept de la ceilalţi ardeleni, bucovineni şi basarabeni?".
Totuşi el îşi dă seama că nici „nou născuţii membri ai Partidului Ţărănist regăţenii" nu se deosebeau mult de ardeleni, precum şi „micul grup al
aduceau acuze,

după

iorghiştilor" 93 •

Dar şi unii lideri din provinciile unite, cum este cazul fruntaşului
basarabean Constantin Stere, reproşa tocmai disciplina şi rigoarea fruntaşilor
politici din cadrul P.N.R. El dădea vina pe Iuliu Maniu, care odată „ajuns în
fruntea partidului naţional-român din Ardeal, în mare parte mulţumită situaţiunii
câştigate în Blaj", a condus „după aceleaşi norme, ca şi venerabilul cenaclu al
cetăţii clericale, şi a ştiut să impună partidului naţional ritualul ceremonios, ca şi
disciplina canonicală" •
Liderii provinciilor unite, în special ardelenii, erau priviţi cu neîncredere
chiar de către Nicolae Iorga, cu care au guvernat împreună în cadrul Blocului
parlamentar: ,,În faţă, spune Iorga, formând trei cercuri închise, dezorientaţi şi
bănuitori, stăteau reprezentanţii provinciilor liberate sau reunite şi, între dânşii,
ardelenii, deşi înduşmăniţi confesional, aspirau, pe temeiul că reprezintă
Occidentul pur şi „democratic", faţă de un Orient „bizantin", „grecesc", plin de o
intolerabilă demoralizare, la conducerea exclusivă a ţerii, noi ceştelalţi având
numai posibilitatea, aproape chiar datoria de a ne înscrie în „partidul regnicolar",
al cărui club îl împlântaseră la Bucureşti''. Lui Iuliu Maniu, preşedintele P.N.R. îi
făcea următoarea caracterizare: „Un om cu privirea de oţel şi inima de piatră, un
mag al misterului politic dibaci întreţinut asupra unei insuficienţe personale pe
care ştia aşa de bine s-o ascundă, avocatul Iuliu Maniu, nemeş sălăjean, cu cultură
exclusiv maghiară, catolic de convingere, era căpetenia indicată a acestei
nemărginite şi necruţătoare ambiţii" 95 • Aceste acuze credem că sunt de înţeles
având în vedere faptul că relaţiile dintre cei doi lideri politici s-au deteriorat în
timp, în special după venirea la putere a lui Carol al Ii-lea, când Iorga scrie şi
pamfletul din 1934 îndreptat împotriva lui Iuliu Maniu. Dar de acuzele lui Iorga
94
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nu scapă nici ceilalţi parlamentari ai P.N.R.. lată ce spune Iorga despre ei:
„Ardelenii stăteau în continua atitudine de observaţie, urmând exemplul „şefului"
(... ) această mulţime de preoţi, de avocaţi din centre mici, de medici cu clientelă
modestă, de profesori pentru care multă vreme Bucureştii fuseseră un Ierusalim
unde în templul lui Solomon nu e cuviincios să se facă zgomot" 96 •
Cu toate acestea, Constantin Argetoianu, cunoscutul traseist politic al
perioadei interbelice, recunoştea, în memoriile sale, următoarele: „Se poate zice că
în politica românească anul 1919 a fost anul ardelenilor. Toţi au alergat după ei.
Nu-i cântărisem încă de aproape, şi de departe ni se înfăţişau ca nişte mironosiţe.
Mulţi din noi aşteptam de la ei o purificare a moravurilor, o îmbunătăţire a
obiceiurilor administrative, o reacţie împotriva orientalei noastre venalităţi. Cu
toţii credeam că prin ardeleni urma să ne urcăm în grad, şi din balcanici să
devenim europeni. Şi mai era şi sentimentul pentru fraţii regăsiţi după atâta amar
de suferinţă şi umiliri" 97 •
După demisia miniştrilor Averescu şi Goga a urmat o remaniere
guvernamentală serioasă. Acum, la insistenţele lui Vaida, acceptă şi ţărăniştii să
ocupe funcţii ministeriale. Astfel, pe data de 16 decembrie 1919, Ion Mihalache
preia funcţia de ministru al Agriculturii şi Domeniilor, V. Bontescu trecând la
Industrie şi Comerţ. Fruntaşul politic Ion Borcea este numit în funcţia de ministru
al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, iar Aurel Vlad ad-interim la Interne. Însă, pe
data de 27 decembrie 1919, liderul ţărănist Nicolae Lupu, după lungi tratative
între liderii politici, preia acest minister98 .
Încă de la investirea sa, guvernul Vaida a fost pus în faţa unor situaţii
deosebite. Prima sa preocupare a fost aceea de aprovizionare cu alimente a
populaţiei capitalei. Nu mai existau rezerve de făină decât pentru câteva zile. De
aceea, Vaida a dat ordin ca grâul pe care nemţii îl adunaseră în şlepuri, prin
porturi, să fie adus de urgenţă la Bucureşti şi să fie măcinat. Acum se întorceau
refugiaţii din Moldova şi cei internaţi în lagăre de către ocupanţi. Aceştia aveau
nevoie urgentă de locuinţe, articole de îmbrăcăminte şi alimente.
Alte probleme importante pe plan intern au fost cele referitoare la numirea
unui primar al Capitalei99 şi a unui Mitropolit primat, în persoana lui Miron
Cristea 100 , care în 1925 devine primul Patriarh al României.
Vii discuţii a suscitat schimbarea calendarului, care a devenit o urgenţă, mai
ales în urma contactului cu străinătatea, a traficului comercial, telegrafic şi poştal.
Vaida numeşte o comisie pentru studierea şi stabilirea introducerii calendarului

96

97
98
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gregorian. Comisia era formată din arhierei, ortodocşi şi greco-catolici şi era
condusă de către ministrul Cultelor, Ion Borcea. După lungi şi aprinse discuţii s-a
acceptat realitatea şi a fost introdus noul calendar 101 •
O problemă sensibilă pe care Vaida trebuia să o rezolve a fost acea a
căsătoriei prinţului Carol cu Zizi Lambrino. Împreună cu fostul profesor al lui
Carol, Nicolae Iorga, Vaida s-a deplasat la Bistriţa unde au avut, pe rând,
întrevederi cu prinţul Carol şi au încercat să-l înduplece să renunţa la această
căsătorie încheiată de către el în secret, fără ştirea Familiei Regale 102 •
Fiind iminentă naşterea copilului lui Zizi Lambrino şi al prinţului Carol,
Vaida, în înţelegere cu regele Ferdinand, a luat măsuri ca acesta să nu fie
înregistrat nicăieri în ţară. Mai târziu, Vaida recunoştea faptul că decizia a
constituit o ilegalitate şi o încălcare a Constituţiei. Carol a fost trimis, apoi, într-o
călătorie în jurul lumii pentru a se vindeca de obsesia lui pentru Zizi Lambrino,
dar şi de „complexul căsătoriei surogat", spune Vaida 103 •
Pe plan extern guvernul Vaida a trebuit să ia măsuri de urgenţă. Prima
mare problemă pe care trebuia să o rezolve era cea a ultimatumului dat de
Consiliul Suprem al Conferinţei de pace de la Paris, în data de 24 noiembrie 1919.
Liderii politici Iuliu Maniu şi Nicoale Iorga erau şi ei de acord cu acceptarea
ultimatumului, dar cu încercarea de a obţine o atenuare a prevederilor ce lezau
suveranitatea României.
Pe data de 5 decembrie 1919, Vaida acceptă ultimatumul, restabilind astfel
relaţiile bune pe care le aveam cu Aliaţii. Un moment important este cel al
semnării, pe data de 10 decembrie 1919, a tratatelor de pace cu Austria şi Bulgaria.
Prin semnarea tratatului cu Austria se consfinţea Unirea Bucovinei cu România,
iar prin cel semnat cu Bulgaria i se recunoştea României întreaga Dobroge,
inclusiv partea ei de sud (Cadrilaterul) 104 •
Programul primului ministru era unul foarte încărcat. După activitatea de
la guvern, seara continua, spune el, cu consfătuirile „Federaţiei", apoi la clubul
P.N.R. şi se încheia cu întâlnirile pe care el şi Iuliu Maniu le aveau cu miniştri
Marilor Puteri.
Parlamentarii P.N.R. se întâlneau la clubul lor din Bucureşti pentru că
„voiau să fie informaţi asupra activităţii guvernului". Dar aici, spune Vaida,
„ascultau expuneri fără rost, păreri şi idei de valoare platonică şi rapoarte care, în
fond, nu spuneau nimica" 105 • Octavian Goga, care făcea propagandă averescană
printre deputaţii şi senatorii ardeleni, a ţinut o pledoarie şi la Clubul P.N.R. în
plenul parlamentarilor ardeleni el a susţinut fuziunea P.N.R. cu averescanii. A fost
1111
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aspru combătut de către Al. Vaida-Voevod şi de către alţi fruntaşi politici
ardeleni. Astfel, în opinia lui Vaida Voevod, Goga „a rămas izolat cu o mână de
oportunişti (Tăslăuanu, Groza, Givulescu, cumnatul său, Bucşanu, fratele său Jeni
Goga şi câţiva „oţeliţi" 106 •
Activitatea din Camera Deputaţilor era condusă de către Nicolae Iorga, care
„practica o disciplină spartană" 107 • Vaida spune, referitor la şedinţele Camerei, că
acestea „vuiau de discuţii" şi „era caracteristic că temele de critică nu se deosebeau
ca pornire, fie că oratorii aparţineau opoziţiei, fie că făceau parte din Federaţie" 108 .
Din această cauză, era nevoie de o personalitate ca Iorga, care să strunească aceste
porniri, să se facă ascultat şi respectat de deputaţi.
Guvernul Vaida adoptă, începând cu luna ianuarie 1920, o serie de reforme.
Astfel, în ianuarie desfiinţează starea de asediu şi cenzura în majoritatea regiunilor
ţării, decretează desfiinţarea comandamentelor militare din gări, suprimarea
curţilor marţiale şi retragerea gărzilor militare din întreprinderi. De asemenea,
guvernul a depus o serie de proiecte de legi în Parlament cum au fost cele pentru
reglementarea chiriilor, legea privind intensificarea vânzării moşiilor intrate în
decretul de expropiere şi confiscarea pământurilor speculanţilor şi cămătarilor,
proiectul pentru modificarea legii jandarmeriei 109 •
Proiectul Legii Jandarmeriei a fost discutat pe data de 6 martie 1920 la
Clubul parlamentarilor P.N.R. În forma lui originală nu a fost aceptat de către
toate partidele politice din bloc şi astfel a fost redactat din nou de către o comisie
compusă din toţi membrii partidelor Blocului Parlamentar. Ministrul de interne,
dr. N. Lupu, şi-a dat asentimentul pentru schimbările preconizate, declarând că
intenţia acestei legi este aceea de a scăpa lumea satelor de un organ care în forma
lui de atunci nu se mai putea menţine, deoarece au existat numeroase cazuri în
care jandarmii s-au amestecat în treburile administraţiei locale, judecau sau
dădeau sentinţe.

În proiectul de lege prezentat parlamentarilor ardeleni de către fruntaşul
sălăjean Victor Deleu, fost secretar general al Resortului Internelor din cadrul
Consiliului Dirigent se reducea activitatea jandarmului la rolul de susţinător al
ordinii publice şi de a ajuta administraţia locală, dar fiind subordonată acesteia în
executarea legilor. La baza acestui proiect se afla organizarea jandarmeriei din
fosta Ungarie şi din Statele Unite ale Americii. El prevedea instrucţie specială
pentru militarii care doreau să intre în jandarmerie, încazarmarea lor în centre pe
o rază de 12 km pentru pedeştri şi 25 pentru jandarmii călări 110 •
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Au fost depuse, apoi, proiecte de legi în ceea ce priveşte ocrotirea orfanilor
şi a văduvelor de război, precum şi în domeniul sindical şi anume proiectul de lege
prin care se recunoştea dreptul de liberă asociere în sindicate profesionale.
Un punct important în programul P.N.R. era acela de impozitare a
câştigurilor realizate în anii de război, introducerea impozitului progresiv şi
scutirea de impozit a venitului minim. în acest sens, s-a depus în Parlament, spre
dezbatere, „legea pentru crearea unui impozit asupra câştigului de război" •
În perioada legislativă a Blocului Parlamentar au fost redactate şi prezentate
Parlamentului aproape 90 de proiecte de legi. Totuşi, guvernul este atacat în
continuu de către opoziţia parlamentară şi extraparlamentară.
La începutul lunii ianuarie, într-un interviu acordat ziarului „Patria'', un
„distins om politic", care a dorit să rămână anonim, declara că „situaţia
guvernului e cât se poate de puternică în parlament şi în afară de parlament" şi că
„blocul majorităţii susţine guvernul cu tot atâta bunăvoinţă şi energie, ca orice
partid politic binedisciplinat". El face, apoi, referire la acuzele care se aduc
Partidului Naţional şi ardelenilor că ar avea „tendinţe de acaparare şi
monopolizare". Susţine că dacă se va afla un guvern care se va bucura de
încrederea majorităţii, atunci Partidul Naţional „va trece în opoziţie binevoitoare
şi va lăsa fără supărare terenul celor, cari voiesc să muncească pentru binele
patriei". Aminteşte faptul că i s-a oferit generalului Averescu şi lui N. Lupu „cel
mai important resort al cabinetului pentru a li se da prilejul de validitate". Chiar şi
liberalilor, spune el, li s-a oferit guvernarea, dar aceştia au refuzat. în aceste
condiţii, continuă fruntaşul politic, „silit de împrejurări şi în deplină cunoştinţă a
grelelor sarcini patriotice a trebuit partidul naţional să intre în guvern, de unde va
ieşi în caz de nevoie, dacă ar vedea asigurat bunul mers al refacerii ţării, cu acelaşi
calm, cu care s-a angajat în muncă. Şi toţi, cari ne cred flămânzi, intriganţi şi
volnici se vor convinge, că suntem blânzi, cinstiţi şi sinceri. Partidul naţional
poate fi caracterisat prin cuvintele amicilor dlui Maniu, cari la Arad l-a numit pe
şeful partidului odată „luptător neîntrecut iubitor de pace". Acest interviu venea
pe fondul unor zvonuri apărute în presă referitoare la unele curente, dezbinări şi
sciziuni care ar exista în cadrul Partidului Naţional Român 112 •
În presa partidelor de opoziţie se spunea că atât Blocul Parlamentar, pe care
ziarele „îl pun totdeauna între ghilimele'', cât şi guvernul nu s-ar bucura de
popularitate: „Popularitatea e la alt partid (averescan -n.n.), luminile politice la al
doilea (liberal -n.n.), iar guvernului nu i-a mai rămas decât lăcomia ardelenească
de-a acapara totul, de-a robi". Oficiosul P.N.R„ „Patria", în care apare acest articol
dezminte aceste afirmaţii apărute în presă, care spuneau că Parlamentul a semnat
doar pacea, iar guvernul doar şi-a dezvoltat programul de muncă. Acestor
111
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afirmaţii,

autorul articolului din „Patria" le dă următoarea replică: „Care guvern
ar fi putut până azi să reguleze comunicaţia, să rezolve favorabil chestia
aprovizionării sau a transporturilor, să facă mai multe însemânţări de toamnă, să
aducă mai multă marfă din străinătate, să reducă scumpetea, să urce valoarea
banului românesc ? Şi care guvern ar fi putut câştiga până acum o mai favorabilă
rectificare a tratatului de pace sau ar fi putut delătura primejdiile din jurul ţării
noastre ? Sau care guvern sau parlament al vechilor partide, ar fi dat până azi legea
electorală unitară, sau reforma agrară? Concluzionează că nici unul dintre vechile
partide din Vechiul Regat nu ar fi putut face mai mult şi că nu P.N.R. era de vină
că nu se puteau înţelege toate partidele, atât cele vechi, cât şi cele noi. La
momentul respectiv conlucrau partidele care se puteau înţelege şi acestea trebuiau
să-şi facă datoria, adică să guverneze. El spune că partidele care se aflau la
guvernare „au dat cea mai de seamă realitate politică în pragul epocei noui în care
ne aflăm; au ştiut să se înţeleagă şi pot să colaboreze ridicându-se peste persoane şi
partide, la lupta unitară de principii. Şi acesta e întâiul pas în vieaţa politică nouă,
pe care o aşteaptă un neam întreg. Blocul parlamentar l-a făcut. Acum e rândul
altora să-l facă. Dacă nu vor voi, ori nu vor putea, istoria îşi va face cursul" 113 •
Partidele din Blocul Parlamentar dau dovadă de bunăvoinţă şi în momentul
când se desfăşoară noi alegeri parţiale în circumscripţiile electorale rămase
vacante. Astfel, Iuliu Maniu, preşedintele P.N.R. şi-a exprimat dorinţa ca pentru
locurile vacante să fie susţinute candidaturile fruntaşilor politici care s-au abţinut
de la alegerile parlamentare din noiembrie 1919, oameni de valoare din Vechiul
Regat, indiferent de partidul politic din care proveneau, aceasta fiind „o
demonstraţie naţională, fără nici un caracter de partid".
Neputând convoca în timp util Comitetul Executiv al P.N.R., Iuliu Maniu a
încercat să se pună de acord cu cât mai mulţi dintre membrii acestuia, precum şi
cu şefii partidelor din blocul parlamentar, primind candidarea fruntaşilor politici
din Vechiul Regat. Cu asentimentul lui N. Iorga, I. Mihalache, I. Nistor şi I.
Inculeţ a fost redactat următorul comunicat: „Din sentimente de condescendenţă
faţă de meritele acelora cari au contribuit prin talentul şi munca lor la dezvoltarea
ţării, ca şi din dorinţa sinceră ca opera de reforme să iasă durabilă din chibzuirea
tuturora pentru a fi operă naţională şi nu de partid, subsemnaţii, preşedinţi ai
partidelor, cari formează majoritatea în corpurile legiuitoare, repudiind în general
candidatura oficială, declarăm că nu e loc a opune candidaţi în alegerile parţiale
fruntaşilor partidelor acum în opoziţie, care se înfăţişează ca reprezentanţi ai vieţii
politice a vechiului regat înaintea alegătorilor".
în Transilvania existau 7 locuri vacante la Cameră (Arad, Boroşineu,
114
Gătaia, Orăştie, Sighet, Şugătag şi încă unul, plus un loc la Senat ). P.N.R.
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depunea doar o singură candidatură, în persoana lui Valeriu Branişte. La Arad
urma să candideze un socialist, iar pentru celelalte 5 circumscripţii urmau să fie
susţinuţi următorii fruntaşi politici: generalul Averescu, Take Ionescu, I.
Grădişteanu, P.P. Negulescu şi Stelian Toma.
În Vechiul Regat şi în celelate provincii partidele ţărăneşti au ajuns la o
înţelegere cu generalul Averescu pentru a nu-i propune contracandidaţi •
La propunerea pe care i-a făcut-o P.N.R. de a candida în circumscripţia
Sighet, Take Ionescu a răspuns că o primeşte şi a adresat clubului P.N.R din Sighet
următoarea telegramă: „Vă mulţumesc din inimă pentru onoarea ce-mi faceţi. Voi
fi fericit să reprezint pe alegătorii din colţul cel mai depărtat al României întregite.
Când mă gândesc că m-am născut în ajunul Unirei principatelor şi că am trăit să
primesc candidatura Românilor din Maramureş pentru parlamentul românesc,
simt că prinosul de muncă ce am putut aduce şi eu pentru marea operă a
neamului, a fost răsplătit din belşug 116 •
Neavând contracandidat, Take Ionescu a fost ales, „cu unanimitate",
deputat în circumscripţia Sighet. În circumscripţia Ocna Şugatag a fost ales
deputat fruntaşul P.N.R. Vasile Chindriş.
Dar situaţia guvernului Vaida devine tot mai instabilă, în special după
demisiile ministrului de Război, generalul Ioan Răşcanu şi a ministrului Industriei
şi Comerţului, Victor Bontescu.
Prin unele declaraţii de presă se confirma tot mai mult o alianţă între
averescani şi liberali. Este şi cazul declaraţiilor unuia dintre liderii Ligii Poporului,
P.P. Negulescu, teoreticianul partidului, care afirmă, printre altele că „până şi
liberalii care anunţau cu atâta convingere încetarea ligei din vieaţă, declară astăzi
cu şi mai multă convingere, că ea trebuie să formeze temelia viitorului guvern
tare". Ziarul „Patria" este de părere că aceste declaraţii confirmă faptul că „între
cei doi adversari inreductibili" s-a încheiat un „proect" de răsturnare a guvernului
Vaida. Este de părere că acest obiectiv avea un caracter pur personal: „Căci în
definitiv, dacă nu ar avea acest scop pur „personal", dacă nu ar urmări restabilirea
echilibrului cu înlăturarea dela putere a guvernului parlamentar, cum s-ar putea
explica colaborarea între „Liga Poporului" şi partidul liberal" 117 •
În urma demisiei celor doi miniştri au loc o serie de consfătuiri ale
fruntaşilor P.N.R., care analizează situaţia politică. După discuţii îndelungate ei au
ajuns la următorul rezultat: „1. Nu se poate face nici o schimbare în guvern până
la înapoierea dlui Vaida. 2. Blocul parlamentar trebuie să-şi strângă mai tare
rândurile, partidul naţional neputând fusiona cu nici unul dintre partidele
oligarhice. 3. Remanierea guvernului după întoarcerea lui Vaida, urmând să se
115
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formeze un guvern tare şi de autoritate, pe care, partidul îl va sprijni întrucât va
realiza programul lui''. în cadrul acestor discuţii „s-a vorbit cu multă căldură de
generalul Averescu, arătându-se că sentimentul tuturora este să-l avem cu noi".
Deci, concluzia era că guvernul nu va demisionau 8 •
În ceea ce-l priveşte pe ministrul Răşcanu, acesta şi-a dat demisia în urma
unui conflict cu ministrul de Finanţe, Aurel Vlad, care îi declară că nu are bani
suficienţi pentru susţinerea unor proiecte de legi necesare armatei. Totuşi, criza a
fost provocată „şi de aceia cari urmăreau căderea guvernului în lipsa dlui Al.
Vaida din ţară" •
Primul ministru Vaida-Voevod, care era aşteptat să sosească în ţară a
autorizat pe înlocuitorul său, Ştefan Cicio Pop, să completeze guvernul. Această
autorizare dădea de înţeles că Vaida urma să mai stea în străinătate. Între timp
demisionase şi ministrul Finanţelor, Aurel Vlad, iar în urma consultărilor dintre
Ştefan Cicio Pop şi partidele parlamentare, zvonurile îl dădeau ca şi succesor la
acest minister pe fruntaşul ţărănist I. Răducanu, „care este destul de cunoscut, ca
economist" 120 • În cele din urmă locul lui Aurel Vald va fi luat de către fruntaşul
ardelean Mihai Popovici, ministru de Război va fi numit generalul Traian Moşoiu,
iar la Industrie şi Comerţ, va asigura interimatul Ion Borcea, titularul ministerului
Cultelor şi Instrucţiunii Publice 121 •
Parlamentul îşi continua lucrările cu intensitate, fiind depuse şi analizate
numeroase proiecte de legi. Astfel, pe data de 3 martie 1920 a fost votat proiectul
de lege privind imobilizarea cerealelor la producători, proiect prezentat de
ministrul de Interne, N. Lupu. Cu mici modificări, proiectul a fost votat aşa cum a
fost redactat la comisie. Imobilizarea cerealelor era o necesitate datorită crizei pe
piaţă a cerealelor, pentru a se asigura seminţele pentru culturile de primăvară şi
pentru harana populaţiei. Era interzis exportul. În lege erau introduse pedepse
aspre care mergeau până la 1O ani de închisoare şi 200.000 lei amendă, confiscarea
cerealelor sau rechiziţionarea morilor, brutăriilor etc, pentru cei care exportau
ilegal sau făceau contrabandă cu cereale. După ce se terminau de efectuat
însămânţările şi populaţia era prevăzută cu hrană suficientă, legea prevedea că
printr-un Jurnal al Consiliului de Miniştri se putea admite exportul excedentului
disponibil, dar numai sub controlul statului. Alte proiecte de legi care urmau a fi
depuse erau cele ale jandarmeriei, a chiriilor şi cel de reformă agrară 122 •
În ceea ce priveşte activitatea parlamentară a fruntaşilor ardeleni, se observă
multe absenţe ale acestora de la şedinţe. În ziarul „Patria" se spunea că mulţi
dintre parlamentarii P.N.R. „vin o dată pe săptămână la Bucureşti, şi patru stau
119
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puţini

la

Cameră".

Această problemă

a fost discutată în cadrul Clubului parlamentar din
Bucureşti al partidului şi s-a hotărât ca deputaţii să-şi ia în serios mandatul „şi
dacă au acasă sau aiurea ceva mai bun de făcut, mai rentabil, n-au decât să se
declare pentru meseria lor de acasă". Se spune că la comisiile parlamentare în care
erau dezbătute amănunţit proiectele de legi, ardelenii nu se prea prezintă şi chiar
când o fac „mulţi vin ca simpli spectatori fără să ia parte la discuţii" De asemenea,
erau puţini parlamentari care participau regulat şi la şedinţele Clubului
parlamentar al partidului. Autorul acestui articol afirmă că „de multeori îţi vine să
crezi că pentru unii deputaţi e numai o sarcină, de care ar vrea să scape". El spune
că parlidul nu avea încă un cerc de studii „în care să se lămurească toate
chestiunile şi proectele de legi dela ordinea zilei". Se luase iniţiativa şi au fost alese
comisiile, dar membrii acestora nu se întruneau. Atrage atenţia că în aceste
condiţii „partidul nu se va putea manifesta în vieaţa parlamentară în măsura ce sar aştepta dela cel mai număros".
O altă problemă pe care o observă jurnalistul este acea a intrigilor care se
ţeseau mereu în partid. Existau parlamentari care declarau „pe faţă că n-au
încredere în blocul parlamentar, şi spun că blocul, în actuala lui formaţie, nu va
putea munci". Aceştia rămâneau în continuare în partid.
În încheierea articolului, în care îi critică pe parlamentarii ardeleni, autorul
le arată şi cum ar trebui să se comporte un adevărat om politic: „ Trebuie un
interes viu, convingerea sinceră, un crez politic bine determinat pentru fiecare
membru a partidului, dacă vrea să fie un membru viu al lui. Din câteva fraze
păstrate de tradiţie, din câteva lozinci învechite, nime să nu creadă că-şi poate
forma un suficient crez politic" 123 •
Totodată, în cadrul Clubului parlamentar al partidului a fost discutată
problema incapacităţii unor deputaţi sau senatori de a-şi îndeplini mandatul. Erau
vizaţi, în primul rând, profesorii universitari. în termen de 8 zile cei vizaţi
trebuiau să se declare ori pentru mandat, ori pentru slujba ce o deţineau şi să nu
abuzeze „de încrederea cu care a fost onorat de factorii vieţii publice din Ardeal".
Şi preşedintele partidului, Iuliu Maniu, a fost de acord cu aceste propuneri,
susţinând că „nime nu va fi cruţat în sancţiunile grabnice, care vor fi date" 124 •
Din păcate, primul ministru Alexandru Vaida-Voevod a fost plecat din ţară
o perioadă îndelungată. Astfel, în luna ianuarie 1920, în fruntea unei delegaţii
diplomatice el a plecat într-o lungă călătorie în Occident, pentru a îmbunătăţi
relaţii României cu Aliaţii 125 •
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de prim ministru interimar a fost ocupată, începând cu data de 10
ianuarie 1920 şi până la căderea guvernului, de către Ştefan Cicio Pop 126 •
În această perioadă, încep să apară critici din partea unor lideri politici
referitoare la îndelungata vizită a primului ministru în Occident. El a fost apărat,
atât în Parlament cât şi în presă, de către preşedintele Camerei Deputaţilor,
Nicolae Iorga, pe care Vaida îl ţinea la curent cu progresele făcute pe cale
diplomatică, deoarece Iorga era conştient de importanţa acestui turneu
diplomatic. însuşi Regele Ferdinand, într-o audienţă acordată lui Iorga, pe data de
9 martie 1920, recunoştea meritele în Occident ale lui Vaida-Voevod 127 • Cu toate
acestea, peste numai câteva zile, Regele îl va demite pe Vaida.
Referitor la acest turneu diplomatic, în memoriile sale, Vaida consemnează
următoarele: „Trebuia să fac tot ce se putea, spre a dobândi simpatia şi bunăvoinţa
conducătorilor marilor puteri. Dar nu mai puţin important era şi dobândirea
creditului moral, regeneratorul celui material, pentru a putea începe reclădirea, pe
temelii noi, a ţării mărite". El spune că astfel „ambianţa atmosferei în jurul
României se îmbunătăţi repede". Pentru aceasta, de mare folos, spune el, i-a fost
faptul că după formarea guvernului a reuşit să obţină de la Consiliul Suprem al
Conferinţei de pace de la Paris, „eliminarea preambulului umilitor pentru Ţară, a
tratatului minorităţilor şi a articolelor privilegiate pentru evrei" 128 •
Tot Vaida spune că I. I. C. Brătianu primea la Externe, de la secretarul
general, toate telegramele pe care Vaida le adresa Regelui şi lui Cicio Pop,
descifrate. Astfel, Brătianu era „perfect orientat asupra rezultatelor ce le
obţinusem şi asupra planurilor mele. De aceea a accelerat demiterea mea. Căci,
dacă aş fi putut să fac o expunere în faţa corpurilor legiuitoare - în calitate de şef
al cabinetului - tăinuirea succeselor mele şi schimbarea guvernului nu s-ar fi
putut realiza. Clarviziunea lui Brătianu şi camarila sa atotputernică asupra Regelui
Ferdinand i-au asigurat putinţa de a mă înlocui cu Averescu. Pe acesta îl cunoştea
temeinic şi astfel nu putea avea nici o îndoială că marea popularitate a lui
Averescu nu e chip să nu se evaporeze şi să se distrugă, decât prin nepriceperea şi
129
stângăcia sa proprie, o dată ajuns la putere" •
Situaţia incertă a guvernului Vaida era cunoscută şi în Occident, unde se
punea întrebarea dacă acesta va mai apuca să semneze tratatul de pace cu Ungaria.
Ziarul „Becşi Magyar Ujsag" făcea o radiografie a situaţiei politice din România,
subliniind următoarele: „Ziua sosirei delegaţiei maghiare încă nu este sigură.
Probabil va întâlni încă la Londra pe preşedintele Consiliului român, VaidaVoevod, care este deja de o lună în Londra la dispoziţia Consiliului Suprem. Este
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însă

întrebarea dacă dl. Vaida va mai fi ministru preşedinte când va sosi delegaţia
maghiară la Londra. Situaţia lui Vaida la Bucureşti nicicând nu a fost fermă. După
alegeri Regele Ferdinand l-a numit numai de silă ca preşedinte. O majoritate
compactă nicicând nu a avut. Situaţia partidelor în România este cu desăvârşire
neorientată. Cele două partide vechi, liberal şi conservator s-a descompus însă
unii factori politici ca fraţii Brătianu au remas şi mai departe la un rol conducător.
Prezenţa d-lui Vaida ar fi putut împiedeca criza, dar absenţa sa a fost folosită de
adversarii săi şi chiar de unii din partid pentu a îngreuna situaţia. Ca urmaş se
vorbeşte de generalul Averescu" 130 •
Din păcate acest prim parlament românesc de după 1918 a avut o existenţă
scurtă. Pe data de 12 martie 1920, preşedintele Partidului Ţărănesc, Ion Mihalache
şi-a prezentat demisia din guvern, deoarece proiectul său de lege agrară, care a fost
votat de către Parlament, a fost respins de către regele Ferdinand.
La numai o zi după demisia lui Mihalache, regele semnează decretul de
numire a generalului Alexandru Averescu în funcţia de preşedinte al Consiliului
de Miniştri 131 •

6. Atitudinea P.N.R. faţă de guvernul Averescu înainte de alegerile
parlamentare din mai-iunie 1920
Modalitatea în care a fost demis guvernul Vaida, în momentul în care
primul ministru se afla în străinătate şi lupta pentru îmbunătăţirea imaginii
României şi recunoaşterea noilor graniţe prin tratate de pace, a fost detestată atât
în ţară dar şi în străinătatea.
Iată cum descrie fruntaşul P.N.R., Vaida-Voevod, momentul demisiei
guvernului pe care l-a condus, în timp ce el se afla încă în străinătate, şi „cât de
grăbit a fost" generalul Averescu „să-şi lichideze reputaţia politică": „Ştefan Cicio
Pop, invitat de Regele Ferdinand să-i prezinte demisia guvernului Vaida (după ce
îmi dăduse telegrafic autorizaţia de a-mi prelungi absenţa din ţară), a obiectat să-l
convingă pe Maiestatea Sa, dar în cele din urmă a plecat să execute ordinul regal.
Chemaţi telefonic, miniştrii au semnat cu toţii demisia. Toată procedura a ţinut
cca o oră. Ştefan Cicio Pop locuia atunci în strada Romană. Coborând să meargă
la Palat, unde Regele aştepta actul, nu a mai găsit maşina. A trebuit să alerge în
dreapta, în stânga până ce a găsit o birjă. Ulterior, Vlahide, secretar general la
Prezidenţie, i-a comunicat că - în urma ordinului lui Averescu - fusese silit să
dispună ca şoferul să se prezinte la D-l general Averescu, îndată după ce va fi dus
pe Şt. Cicio Pop, cu demisia de la Palat, acasă" 132 •
Şi Constantin Argetoianu, colaboratorul apropiat, în acea perioadă, a
generalului Averescu recunoaşte faptul că: „deşi Guvernul Averescu era aşteptat şi
130
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de mai multe zile, schimbarea a avut toate aparenţele unei bruscări
inutile, şi că Regele s-a purtat urât cu Vaida. Dar, - spune Argetoianu, om bun
cum e, Vaida la iertat - spre folosul lui de altminteri" 133 • Tot el descrie şi scena
demiterii guvernului şi reacţia Occidentului: „Pe când Mihalache se sbătea cu
proiectul său, Regele a chemat pe Cicio Pop şi i-a cerut demisia Guvernului.
Baciul a rezistat, a întâmpinat că era numai interimar şi că demisia trebuia să fie
cerută lui Vaida. Regele a insistat, declarând că situaţia nu îngăduia nici o
întârziere, şi în cele din urmă dl. Ţiţei şi-a iscălit demisia. Vaida a aflat la Londra,
pe când „pertracta" cu Guvernul englez şi făcea planuri de viitor în auzul
străinilor, că nu mai era ministru şi şef de Guvern. Pentru prestigiul nostru de stat
civilizat, a fost o lovitură urâtă, şi presa din Londra şi Paris ne-a judecat fără
indulgenţă" 134 •

Ziarul „Patria" condamna şi el răsturnarea guvernului Vaida. În această
operă, se spune într-un articol, „reacţionari cu democraţi, liberali cu conservatori,
şi-au dat mâna pentru a răsturna guvernul Vaida". Cele trei partide care au
contribuit la acest act erau catalogate a fi „dospite din acelaşi aluat al
politicianismului ciocoiesc şi interesat", iar „pretinsa luptă dintre ele este numai
de formă, că în fond ele sunt de acord pentru a se opune reformelor largi şi pentru
a opri biruinţa democraţiei". Ţara trebuia să înţeleagă că această răsturnare „s-a
produs în detrimentul împroprietării ţăranilor, rezolvirii situaţiei externe şi în
detrimentul maselor largi dela oraşe, pe care voia să le îndreptăţească după spiritul
larg democratic, biruitor în toate ţările".
În încheierea articolului se afirmă că guvernul Vaida, „nu a fost creaţia
cluburilor politice şi nici nu a fost numit din oficiu; el a fost delegat de cel dintâi
parlament liber al României complecte şi oligarhia va trebui să-şi dea seamă în
faţa întregei ţări, care şi-a trimis reprezentanţii în Cameră şi Senat".
Tot în acest număr se prezenta componenţa noului guvern, informaţie
primită de către redactorii ziarului de la Comandamentul militar din Oradea,
unde sosise o telegramă oficială a Ministerului de Război. Iată care era aceasta:
Generalul Averescu era noul prim ministru şi ministru de Interne, Duiliu
Zamfirescu, ministru de Externe, Theodor Cudalbu, ministrul Agriculturii şi
Domeniilor, generalul Gheorghe Vălleanu, ministrul Lucrărilor Publice, generalul
Ioan Răşcanu, ministru de Război, Octavian Tăslăuanu, ministrul Industriei şi
Comerţului, Constantin Argetoianu, ministru de Finanţe Octavian Goga, fără
portofoliu 135 •
Într-un interviu acordat aceluiaşi ziar, fruntaşul politic Romul Boilă făcea o
analiză obiectivă, spunem noi, a situaţiei politice create în urma demiterii
rn C. Argetoianu, op. cit., p. 112.
Ibidem, p. 113.
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guvernului Vaida, a activităţii fostului guvern, dar şi a politicii P.N.R.. Totodată, el
prevedea faptul că guvernul Averescu va dizolva Parlamentul în scopul organizării
de noi alegeri: „De la convocarea constituantei şi până azi, am fost de părere că
România întregită nu se poate guverna şi organiza decât dacă cele mai bune forţe
disponibile ale neamului vor forma un guvern care să fie sprijinit de toate
partidele şi de naţiunea întreagă.
Până când lucrul acesta nu se va realiza, se vor pleca şi guvernele şi oamenii,
cauzând ţărei şi neamului pagube incalculabile.
Ca membru al partidului naţional român, sunt de părere că am ajuns într-o
situaţie când trebuie să sfârşim cu politica de nehotărâre. Partidul naţional român
ar fi putut juca un rol mult mai important în vieaţa constituţională de până acum,
dacă nu s-ar fi lăsat influenţat de unele elemente cari strigau (... ) asupra altor
partide, pentru ca ei să poată cocheta mai sigur în dreapta şi în stânga şi să reducă
importanţa şi chemarea partidului naţional de a fi miezul unei formaţiuni politice
care să poată guverna şi organiza ţara, având toate condiţiunile de stabilitate şi de
succes.
Judecând situaţia din punct de vedere constituţional, formarea noului
guvern nu poate fi înţeleasă decât dacă, prin vieaţa lui se validitează principiile
constituţionale; acest guvern dacă nu va putea lucra cu parlamentul actual se va
hotărî pentru dizolvarea lui, pentru care caz sunt sigur că are toate autorisaţiile".
Referitor la activitatea guvernului Vaida, el afirmă următoarele:
„Guvernului Vaida îi revine meritul votărei reformei agrare pentru Basarabia, una
din cele mai largi reforme agrare, prin care se dă pământul muncitorilor şi
apărătorilor lui. Proiectele reformei agrare pentru vechiul Regat, Ardeal şi
Bucovina, făcute în acelaşi spirit larg ca şi cel din Basarabia, erau gata şi nu mai
aşteptau decât votul parlamentului.
Guvernul dlui Vaida a asigurat producţia agricolă a anului acesta prin
votarea legei imobilizărei cerealelor, care în acelaş timp ne asigură şi hrana până la
noua recoltă.
Guvernul dlui Vaida a adus legi pentru înfiinţarea impositelor pe câştigurile
de război şi pentru cercetarea şi justificarea averilor funcţionarilor şi ofiţerilor, legi
de o superioară dreptate şi morală socială.
Guvernul dlui Vaida a adus legea chiriilor prin care sutele de mii de chiriaşi
dela sate şi oraşe erau smulşi din ghiarele speculei proprietarilor fără nici o limită
în exploatarea lor.
Guvernul dlui Vaida a ştiut să ridice prestigiul ţărei în afară prin
rectificările de graniţă acordate de Aliaţi în favoarea noastră şi, prin guvernarea
pacinică din lăuntru, evitând conflictele inerente vremurilor de azi, a ştiut să fie
un guvern al ordinei şi armoniei sociale" 136 •
136
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Într-un alt articol al ziarului „Patria", opera guvernului Vaida era
caracterizată ca fiind începutul refacerii României Mari. Dar, guvernul pleca
„tocmai atunci când ţara avea mai multă nevoie de el". Despre această operă,
„istoricul vieţii politice de azi va trebui să vorbească cu respect şi admiraţie".
Referitor la eventualitatea organizării de noi alegeri, autorul articolului este
de părere că era imposibil pentru un singur partid să formeze majoritatea
parlamentară. Acest obiectiv se va putea atinge doar în câţiva ani, perioadă
necesară formării unui partid puternic. „Acest partid - spune autorul - se va
forma după câţiva ani de vieaţă politică comună, după ce vor ieşi la suprafaţă şi li
se vor cunoaşte valoarea tuturor elementelor de seamă ale naţiunei. Astăzi însă, şi
în viitorul cel mai apropiat nu poate fi vorba despre crearea unui singur partid
care, cu desconsiderarea altor partide, ar fi în stare să conducă destinele naţiunei".
De aceea, se arăta sceptic în ceea ce priveşte guvernarea averescană şi şansa acestui
partid în eventualitatea organizării unor noi alegeri parlamentare, alegeri care, în
concepţia lui, „deşi făcute sub autoritatea partidelor, vor deslănţui o luptă
desperată între fraţi, luptă pe care noi ardelenii nu am cunoscut până acum''.
În încheiere, spunea că nu înţelege de ce acele 10 zile în care a fost prorogat
Parlamentul nu au fost acordate lui Al. Vaida-Voevod pentru a se reîntoarce în
ţară să rezolve criza de guvern, „într-un mod care nu ar fi atins prestigiul nostru
în faţa străinătăţei" 137 , fapt recunoscut, după cum am arătat mai sus, inclusiv de
către Constantin Argetoianu.
Tot Constantin Argetoianu considera că guvernul Averescu avea un cusur
şi anume faptul că nu avea ardeleni în el, iar „un guvern fără ardeleni, spune el,
era cu atât mai greu de conceput după întregirea neamului, cu cât eram hotărâţi să
desfiinţăm Consiliul Dirigent şi să unificăm administraţia ţării". Îl aveau doar pe
Octavian Tăslăuanu, despre care spune că era un „element de o rară inteligenţă, cu
frumoasă cultură, care „nu dedese încă nici un semn de scădere morală". În ceea
ce-l priveşte pe Octavian Goga şi ezitările lui de a pleca din P.N.R., Argetoianu
spune următoarele: „Cu Goga cochetam: într-o zi să fie ministru, în alta mai cerea
răgaz să-şi lămurească situaţia în Partidul Naţional. Ca să-şi explice ezitările
pretindea că vrea să-i aducă pe toţi - în realitate n-a venit decât cu câţiva prieteni
personali". Propunerea de a intra în guvernul Averescu a primit-o Vasile Goldiş şi
Inculeţ, dar aceştia nu au acceptat înscrierea în Partidul Poporului 138 •
Referitor la tratativele dintre Partidul Poporului şi unii fruntaşi ai P.N.R.,
Argetoianu spune că el personal le-a început, în toamna anului 1919, „pe mai
multe fire". Unul era cu gruparea Goga-Tăslăuanu, altul cu Avram Imbroane din
Banat şi gruparea condusă de acesta, al treilea cu Mihai Popovici şi Valeriu
Branişte şi al patrulea cu Victor Bontescu şi cu Aurel Vlad. Considera aceste
137
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anevoioase pentru că ardelenii nu erau hotărâţi. lată cum descrie
aceste întâlniri cu liderii ardeleni: ,,În special ardelenilor le plăcea să <pertracteze>
la un pahar de vin sau la masă. Ceasuri întregi mâncau şi beau pe spesele tale şi
vorbeau fără sfârşit. Când credeai că ai ajuns în preajma unei concluzii, o luau
iarăşi de la început şi la ore înaintate, în momentul despărţirii îţi strângeau mâna
cu efuzie şi cu un <să mai stăm de vorbă>" •
În urma propunerii generalului Averescu de a sprijini noul guvern,
parlamentarii P.N.R. s-au întâlnit la Clubul din Bucureşti pentru a discuta această
propunere şi a lua hotărâri în acest sens.
în cadrul acestor discuţii se aduc „cele mai călduroase mulţumiri" fostului
prim ministru Al. Vaida-Voevod, miniştrilor Ştefan Cicio Pop şi Mihai Popovici,
„pentru activitatea lor patriotică şi munca lor rodnică depusă în serviciul ţării".
în ceea ce priveşte „invitarea" generalului Averescu de a sprijini guvernul se
hotărâşte ca P.N.R., în principiu, să nu refuze delegarea miniştrilor săi în
„guvernul maiestăţii Sale", în conformitate cu decretul-lege al Unirii nr. 3682.
Înainte, însă, fruntaşii P.N.R. doreau să cunoască programul de guvernare al
generalului Averescu şi modalitatea în care se va satisface punctele de vedere ale
P.N.R. 140 • Aşadar, se hotărăşte delegarea miniştrilor Octavian Goga şi Vasile
Goldiş ca miniştrii fără portofolii în noul guvern, „în interesul afacerilor de stat".
Însă, P.N.R. îşi rezerva „deplina libertate de acţiune politică", iar atitudinea sa faţă
de noul guvern urma să fie „îndrumată din caz în caz în conformitate cu interesele
ţării şi cu vederile politice larg democratice ale partidului". Noul ministru Vasile
Goldiş declara presei că intrarea sa în noul guvern nu angaja partidul faţă de
generalul Averescu şi că partidul îşi păstra libertatea de acţiune • Dintre membrii
Comitetului Executiv al P.N.R. doar Ştefan Cicio Pop a subliniat faptul că nu
poate lua o hotărâre, în acest sens, până la întoarcerea în ţară a fostului prim
ministru Al. Vaida-Voevod, căruia i-a asigurat interimatul la conducerea guvernului.
Iuliu Maniu a avut, în prealabil, o întâlnire cu generalul Averescu, în urma
căreia s-a acceptat ca cei doi miniştri să intre fără portofolii în noul guvern şi să se
ocupe numai „de interesele specific ardeleneşti". Tot cu această ocazie, generalul
Averescu a afirmat că ar dori o fuziune cu P.N.R. 142 •
Totodată, liderii P.N.R. declarau că nu existau argumente pentru dizolvarea
Parlamentului. Singurul argument adus de către cei care doreau acest lucru era
faptul că la alegerile din noiembrie 1919 unele partide politice s-au abţinut. Acest
argument era însă needificator, „pentru că prin asta şi-au dovedit neputinţa, este
şi cel mai grav, prin faptul că la alegeri noui, ar putea să se abţină partidele cari au
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luptat şi jocul acesta, ar fi fără sfârşit şi periculos". Prin faptul că o serie de fruntaşi
ai partidelor care s-au abţinut de la alegeri au candidat la alegerile parţiale „şi acest
singur argument cade de la sine". Aşadar, nici un argument constituţional nu
îndreptăţea dizolvarea primului parlament al României Mari, parlament care
reprezenta voinţa legală a ţării, care nu putea fi nesocotită 143 .
În aceste condiţii de criză parlamentară generalul Averescu se prezintă în
faţa Camerelor pentru a prezenta programul guvernului pe care îl conducea. Se
observă, însă, că el nu avea nici un program. Menţionează că acest program politic
nu va aparţine doar unui singur partid, adică al său, şi că îl va face cunoscut la
deschiderea sesiunii parlamentare din toamnă. Pentru sesiunea în curs, el
subliniază faptul că se avea în intenţie legiferarea celor mai urgente probleme
privind refacerea ţării şi activitatea publică.
Faţă de aceste declaraţii partidele politice au reacţionat în mod diferit.
Partidele din fostul Bloc Parlamentar au păstrat o atitudine rezervată. Doar
liberalii au aplaudat. Interesul publicului pentru această şedinţă a fost foarte mare,
dar au rămas profund dezamăgiţi .
însă, pe data de 25 martie 1920, noul prim ministru dizolvă Parlamentul,
acest fapt fiind considerat de către Nicoale Iorga ca un act de „crimă politică" 145 •
Averescu avea nevoie de o majoritate parlamentară care să-l susţină şi să-şi
consolideze puterea, având asentimentul regelui, în acest sens.
144

7. Poziţia P .N .R. în problema dizolvării Consiliului Dirigent
Referitor la această problemă au existat numeroase păreri ale istoriografiei
româneşti de dinainte de 1989, susţinându-se, uneori, în mod eronat, faptul că
liderii politici ardeleni din cadrul P.N.R. nu ar fi fost de acord cu dizolvarea
Consiliului Dirigent 146 • Părerea noastră, în urma celor studiate, este că au existat
doar diferenţe de opinii în ceea ce priveşte varianta optimă de unificare
administrativă şi de desfiinţare a Consiliului. Supunându-se la vot în Comitetul
Central al P.N.R., majoritatea a votat pentru centralizarea administraţiei la
Bucureşti. Deşi Iuliu Maniu a susţinut în proiectul său înfiinţarea, până realizarea
unificării administrative depline, a unor secretariate la Cluj, care printr-un
ministru delegat al Ardealului să facă legătura cu guvernul central de la Bucureşti
şi să fie subordonate acestuia, el s-a supus votului majorităţii, care a votat
centralizarea administraţiei Ardealului la Bucureşti.
La începutul anului 1920 într-un interviu acordat presei, preşedintele
Consiliului Dirigent şi al P.N.R., Iuliu Maniu, a fost întrebat dacă se va dizolva
143
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acest organism. Iuliu Maniu răspunde că dizolvarea lui nu este iminentă,
deoarece, drept consecinţă a legii Unirii, care a fost promulgată, urma să apară o
lege nouă referitoare la reorganizarea serviciilor publice din teritoriile Ardealului,
Banatului, Crişanei şi Maramureşului. Acest proiect de lege urma să fie prezentat
în Parlament în primele zile după vacanţa de Crăciun şi odată votată urma să se
facă tranziţia care, în concepţia lui Iuliu Maniu, necesita un anumit timp. în
încheiere, el subliniază faptul că existenţa Consiliului Dirigent nu este de lungă
durată 147 •

În câteva ziare din Capitală, spre sfârşitul lunii ianuarie, apar o serie de
articole legate de problema desfiinţării Consiliului Dirigent. Unele lăsau să se
întrevadă faptul că se prelungea artificial viaţa acestuia, sau circulau zvonuri că
ardelenii ar dori să păstreze organizarea autonomă sub anumite forme. Chiar unii
lideri ai P.N.R. ca Octavian Goga şi Aurel Vlad „au socotit necesar a secunda
această campanie prin declaraţii, cari au pretenţiunea de-a dovedi caracter
original şi de-a conţine vederi separate" 148 •
În şedinţa din 31 ianuarie 1920 a Consiliului Dirigent a fost dezbătut
proiectul de lege referitor la desfiinţarea sa şi reorganizarea serviciilor publice din
Transilvania şi Banat. Acest proiect de lege urma să fie înaintat guvernului regal
de la Bucureşti pentru a-l prezenta Parlamentului în prima şedinţă din luna
februarie.
În ziarul „Patria", în coloanele căruia apăruseră aceste ştiri, se preciza faptul
că însăşi Consiliul Dirigent a fost cel dintâi care a propus ca Marele Sfat şi
Consiliul Dirigent să fie desfiinţate în momentul în care urma să se întrunească
primele Corpuri Legiuitoare ale României Mari. În încheiere, autorul acestui
articol subliniază faptul că era firesc ca o schimbare atât de importantă „în
conducerea afacerilor", cum era cea a dizolvării Consiliului Dirigent, să producă
„diferite greutăţi şi inconveniente de natură administrativă". Problema era nu a
desfiinţării, ci a modului în care urma să se facă tranziţia 149 •
Acest proiect a fost dezbătut, apoi, în Comitetul Central al P.N.R., mai
multe zile la rând. Preşedintele Consiliului Dirigent şi al P.N.R., Iuliu Maniu, a
început aceste dezbateri făcând o expunere istorică şi juridică a acestui organism
de guvernare. Arată că Consiliul Dirigent, încă din luna octombrie 1919, a hotărât,
într-o şedinţă a sa, ca să nu se folosească de dreptul prevăzut în decretul lege, ci să
se desfiinţeze după întrunirea Constituantei, rămânând de ales între trei
modalităţi pentru satisfacerea trebuinţelor Ardealului pentru viitor.
Una dintre aceste variante, prevăzută încă de atunci, a fost adoptată în
proiectul prezentat de către Iuliu Maniu Comitetului Executiv al P.N.R„ Conform
117
118
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acestui proiect, Consiliul Dirigent, ca for de guvernare urma să se desfiinţeze, iar
în locul resorturilor să fie instituite secretariate dependente de guvernul central de
la Bucureşti, sub conducerea unui ministru delegat al Ardealului. Aceste
secretariate urmau să rămână la Cluj, iar ministrul delegat să facă legătura între
ele şi guvernul de la Bucureşti. Secretariatele urmau să rămână în funcţie până la
unificarea administrativă deplină.
Iuliu Maniu susţinea că această variantă ar fi cea mai bună, „pentru ca
afacerile ardeleneşti să fie bine conduse pe viitor, până la înfăptuirea reformei
administrative pentru ţara întreagă". Acest proiect a fost susţinut în Comitetul
Central al P.N.R. de către fruntaşii V. Bontescu, M. Popovici, Gh. Pop, I. Coltor,
Gh. Vălean şi T. Mihali.
După Iuliu Maniu a luat cuvântul Vasile Goldiş, care a susţinut un punct de
vedere opus, acela al centralizării secretariatelor la Bucureşti, pe lângă ministerele
respective şi să nu rămână la Cluj. Proiectul susţinut de către Goldiş prevedea ca
pe lângă fiecare minister să fie creat un directorat ardelenesc, care să rezolve, în
înţelegere cu ministerul respectiv şi în subordinea acestuia, problemele
Ardealului. Acest proiect a mai fost susţinut de către A. Vlad, O. Goga, I.
Agârbiceanu, I. Teculescu, V. Saftu, Valer Moldovan, I. Moţa, G. Adam şi de către
ceilalţi membrii ai Comitetului, înafară de cei amintiţi la proiectul propus de către
Iuliu Maniu. Discuţiile au fost „înălţătoare şi la un nivel ridicat" şi au durat 4 zile.
Au existat argumente temeinice pentru ambele proiecte.
Având în vedere faptul că majoritatea Comitetului Central s-a declarat
pentru centalizarea secretariatelor la Bucureşti, proiectul pentru desfiinţarea
Consiliului Dirigent a fost dat unei comisii din majoritate pentru al modifica în
acest sens 150 •
Aşadar, deosebirea esenţială între cele două proiecte de lege era cea a
locului unde să rămână organele de conducere care urmau să rezolve problemele
Ardealului, la Cluj sau la Bucureşti ?
Ziarul „Izbânda" publica un interviu cu Iuliu Maniu, articol preluat şi de
ziarul „Patria", referitor la desfiinţarea Consiliului Dirigent. El subliniază faptul că
a declarat imediat după alegerile parlamentare din noiembrie 1919 că existenţa
Consiliului nu mai era oportună. A discutat cu colegii din Consiliu această
problemă şi s-a hotărât unificarea administaţiei cu cea centrală de la Bucureşti.
Existau, spune Iuliu Maniu, puncte de vedere diferite doar asupra modului cum să
se facă această unificare. El a susţinut şi credea că era mai practic ca administraţia
Ardealului să se facă în centrul Ardealului. Afirmă că era imposibil, din punct de
vedere tehnic, să fie transportată centrala tuturor resorturilor Consiliului la
Bucureşti. Pe de o parte trebuiau înfiinţate mai multe secretariate pentru Ardeal,
Basarabia şi Bucovina, apoi trebuia adus la Bucureşti un număr mare de
funcţionari, pentru care nu se vor găsi nici birourile şi nici locuinţele necesare. El
150
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dădea exemplul mutării la Bucureşti a centralei direcţiei Căilor Ferate, care a
întâmpinat aceleaşi greutăţi, nerezolvate nici până la acea dată. Majoritatea
Comitetului Central al P.N.R., spune el, a votat pentru unificarea completă şi
imediată. Fiecare membru al Comitetului a votat liber, după cum a crezut că este
mai bine. Dădea exemplul miniştrilor care au votat diferit. A.Vlad şi V. Bontescu,
„cei mai intimi prieteni", au votat diferit. Secretarul general al P.N.R., Sever Dan,
apropiat al lui Iuliu Maniu, a votat şi el pentru proiectul prezentat de Vasile
Goldiş. „Prin urmare, - încheie Iuliu Maniu - nu se poate vorbi de consecinţe
politice, deoarece în ce priveşte miezul chestiunei, unificarea administraţiei, am
fost toţi de acord, şi deosebirile s-au arătat numai în ce priveşte modalitatea, o
chestie de procedură" 151 •
Proiectul de lege era depus la Camera Deputaţilor, la începutul lunii martie,
când fruntaşul P.N.R. Romul Boilă dădea şi el un interviu presei în legătură cu
dizolvarea Consiliului Dirigent şi cu ancheta parlamentară care urma să cerceteze
gestiunea resorturilor acestuia. Referitor la dizolvarea Consiliului, el afirmă
următoarele: „Timpul va documenta cine a avut dreptate, aceia, cari pretind cu
bună credinţă unirea desăvârşită, sau aceia, cari folosesc lozinca unirii desăvârşite
spre a ajunge anumite scopuri politice ascunse, pe cari altcum nu le puteau
ajunge, sau în fine aceia cari au lucrat cu mintea şi cu inima în lumea realităţilor
cumpănind bine ce este posibil azi, ca să se realizeze mai sigur mâine acea, ce cu
toţii dorim, unirea noastră desăvârşită pentru binele neamului întreg" 152 •
După cum se şlie, Romul Boilă era căsătorit cu nepoata lui Iuliu Maniu şi
era colaborator apropiat al acestuia. Situându-se de partea lui Maniu, considera că
proiectul acestuia era cel mai indicat şi făcea, după cum se observă, aluzie la cei
care se grăbeau să centralizeze administraţia la Bucureşti, respectiv, Goga, Goldiş
sau Vlad, spunând că aceştia ar avea interese politice ascunse.
Referitor la problema unificării administrative şi desfiinţarea Consiliului
Dirigent, ziarele din Capitală, în special ,,Îndreptarea", care era oficiosul Ligii
Poporului şi „Renaşterea Română", ziarul fraţilor Goga, speculau ideea că votarea
proiectului propus de Vasile Goldiş ar însemna o ruptură între ardeleni şi o
diminuare a autorităţii lui Iuliu Maniu 153 .
Prin Decretul-lege 1476 din 2 aprilie 1920 dat de către guvernul Averescu a
fost desfiinţat Consiliul Dirigent. Guvernul a ordonat ca puterile date de către
Marele Sfat Naţional Consiliului Dirigent să treacă asupra puterilor prevăzute în
Constituţie, iar cele ale resorturilor Consiliului Dirigent asupra departamentelor
guvernului regal din Bucureşti 154 • Era o intenţie vădită a Partidului Poporului de
a-şi desemna candidaţi proprii la alegerile parlamentare din Transilvania şi Banat.

151

Idem, 1920, nr. 38, 21 februarie, p. I.
Idem, 1920, nr. 52, 9 martie, p. I.
153
Idem, 1920, nr. 46, 3 martie, p. 1.
151
Iuliu Maniu, Unirea Ardealului. Conferinţă ţinută la Radio-Bucureşti în 24 ianuarie 1934, p. 26.
152

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

MARIN POP

528
Fruntaşii

Partidului Naţional Român declară că Consiliul Dirigent nu poate
fi dizolvat decât de către Parlament şi că vor pretinde respectarea acestui drept 155 •
Aşadar, după cum se poate vedea, liderii P.N.R. nu au fost împotriva
dizolvării Consiliului Dirigent, ci au căutat cea mai viabilă soluţie pentru aceasta.
Totuşi, modul în care a fost el dizolvat de către guvernul Averescu nu a fost unul
constituţional,
deoarece dizolvarea Consiliului Dirigent era atributul
Parlamentului.
Pe data de 15 aprilie 1920 Consiliul Dirigent a publicat un manifest-raport
intitulat „Realizările Consiliului Dirigent". După ce a prezentat acest raport
membrilor Consiliului Dirigent, Iuliu Maniu a ordonat „predarea guvernării
Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Sătmarului şi Maramureşului guvernului Regal
din Bucureşti" •
156

8. Concluzii
În concluzie se poate afirma faptul că această perioadă a fost una de
profunde schimbări în societatea transilvăneană.
Primind atât conducerea politică, cât şi cea administrativă a Transilvaniei şi
Banatului, Consiliul Dirigent a reuşit să facă fa~ă tuturor problemelor generate de
războiul mondial.
În prima parte a anului 1919, fruntaşii P.N.R. s-au dedicat mai mult
problemelor administrative şi mai puţin celor de natură politică, până în
momentul când la Sibiu, în lunile iulie-august 1919, are loc sesiunea Marelui Sfat
Naţional al Transilvaniei. Evenimentul a fost unul important, deoarece au fost
dezbătute şi aprobate proiectele de lege agrară şi cea electorală. Cele două legi,
sancţionate de către regele Ferdinand, vor avea mare importanţă în dezvoltarea
economică şi politică a României interbelice.
Cu această ocazie se aleg şi noile structuri de conducere ale P.N.R„ în zilele
de 9 şi 10 august, când are loc, tot la Sibiu, Conferinţa P.N.R.
La Sibiu s-a decis disocierea problemelor administrative ale Consiliului
Dirigent de cele politice, luându-se decizia înfiinţării unei Comisii electorale
centrale, care avea sarcina de a se ocupa cu reorganizarea partidului şi desemnarea
candidaţilor pentru primele alegeri parlamentare de după Marea Unire. Totodată,
s-a luat decizia ca P.N.R. să-şi depună candidaturi doar în Transilvania şi Banat.
A urmat un amplu proces de reorganizare a structurilor de partid, pornit de
jos de la nivelul comunelor. În aproape toate satele din Transilvania şi Banat au
avut loc adunări în cadrul cărora s-au reconstituit organizaţiile locale ale P.N.R. în
fruntea acestora au fost aleşi, de obicei, preoţii sau învăţătorii, care erau liderii de
opinie ai românilor din satele transilvănene.
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Acest proces de reorganizare al P.N.R se impunea şi datorită faptului că
apăruseră deja câteva dizidenţe, cum au fost cele ale lui Amos Frâncu, grupul celor
treisprezece bănăţeni, care au înfiinţat Uni unea Bănăţeană sau tinerii grupaţi în
jurul ziarului „Renaşterea Română", care doreau înfiinţatea unui partid ţărănesc şi
în Transilvania. Celelalte partide din Vechiul Regat încă nu încercaseră înfiinţarea
de organizaţii proprii în Transilvania, aşteptând să vadă poziţia P.N.R. în noul
context politic, sperând într-o eventuală colaborare, deoarece anul 1919, după
cum afirma Constantin Argetoianu a fost anul ardelenilor. Toate partidele din
Vechiul Regat doreau o colaborare cu P.N.R. pentru formarea unei majorităţi
parlamentare şi a guvernului.
La alegerile parlamentare din noiembrie 1919 P.N.R. a beneficiat şi de
avantajele legii electorale pentru Transilvania şi Banat, care stipula la art. 46 că
dacă într-o circumscripţie se prezintă un singur candidat, acesta este declarat ales,
fără a se mai desfăşura procedura de votare. De asemenea, minorităţile naţionale
nu au participat la alegeri, doar candidaţi individuali din partea saşilor sau
ungurilor. Nici socialiştii nu au participat la alegerile parlamentare, la fel şi Liga
Poporului. Totuşi, este de remarcat, în primul rând, entuziasmul
În aceste condiţii P.N.R. a câştigat aproape toate mandatele din
Transilvania şi Banat, situându-se, la nivel naţional, pe primul loc, în faţa P.N.L.
În jurul P.N.R. s-a format şi majoritatea parlamentară. După intense
tratative, la data de 25 noiembrie 1919 s-a încheiat un acord de colaborare între
Partidul Naţional Român, Partidul Ţărănesc, Partidul Naţionalist-Democratic,
Partidul Democrat al Unirii din Bucovina şi Partidul Ţărănesc din Basarabia,
pentru a constitui un bloc parlamentar. La aceste tratative „regăţenii" au făcut
cunoştinţă, pentru prima dată cu arta ardelenilor de a negocia, care pe Nicolae
Iorga l-a dus la exasperare.
Din memoriile lui Nicolae Iorga, Constantin Argetoianu sau Alexandru
Vaida Voevod remarcăm faptul că ardelenii erau priviţi la Bucureşti cu o oarecare
neîncredere. La fel şi regele Ferdinand ar fi numit ca prim ministru pe Vaida
Voevod, conform celor afirmate de Nicolae Iorga, numai datorilă faptului că la
Paris se discuta soarta Ardealului şi nu pentru faptul că avea încredere în el. În
momentul în care a fost demis se afla în străinătate, unde pleda cauza României.
Demirerea lui, după cum sublinia C. Argetoianu, a provocat reacţii negative, atât
în Cancelarile occidentale, cât şi în presă.
Cu toate acestea, în scurta lui existenţă, guvernul Vaida a reuşit să facă faţă
problemelor dificile pe care le-a avut de înfruntat. Deşi s-a aflat o lungă perioadă
plecat în Occident, Vaida a fost bine suplinit la conducerea guvernului de către
fruntaşul politic ardelean Ştefan Cicio Pop, care a asigurat interimatul. De
asemenea, la conducerea Camerei a avut un aliat de nădejde în persoana lui
Nicolae Iorga, care îşi dădea seama de importanţa misiunii lui Vaida în Occident.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Printre altele, guvernul a desfiinţat starea de asediu şi cenzura în majoritatea
regiunilor ţării, curţile marţiale comandamentele militare şi cenzura şi a depus o
serie de proiecte de legi pentru a fi dezbătute în Parlament. În perioada legislativă
a Blocului parlamentar au fost elaborate şi prezentate aproape 90 de proiecte de
legi. Printre cele mai importante au fost Legea Jandarmeriei, chiriilor şi cea de
reformă agrară, ultima grăbind şi căderea guvernului, deoarece era socotită prea
radicală.

Tot în această perioadă o activitate deosebită a desfăşurat şi Consiliul
Dirigent din Transilvania şi Banat, atât pe plan intern cât şi extern, trimiţând o
delegaţie formată din lideri importanţi şi bine pregăţiti din punct de vedere
profesional la Conferinţa de Pace de la Paris.
După alegerile parlamentare din noiembrie 1919 Marele Sfat Naţional şi-a
încetat practic existenţa prin intrarea fruntaşilor P.N.R. în Parlamentul României
Mari. Se punea acum în discuţie, de către presa din Bucureşti şi clasa politică,
rolul şi rostul menţinerii în funcţiune a Consiliului Dirigent, după aceste alegeri.
Se cerea desfiinţarea lui şi intensificarea procesului de unificare administrativă a
ţării. Apar în presă o serie de articole în care se induce ideea că liderii
transilvăneni, în frunte cu Iuliu Maniu, nu doresc desfiinţarea acestui organism de
conducere regional. Răspunzând, într-un interviu, Iuliu Maniu explică faptul că se
punea doar problema modului cum să se facă această desfiinţare, subliniind faptul
că şi fruntaşii P.N.R. erau de acord cu desfiinţarea Consiliului Dirigent.
Iuliu Maniu şi aţi lideri ai P.N.R. doreau ca întregul aparat administrativ
din Ardeal să nu se mute la Bucureşti şi să mărească birocraţia de aici, ci să se
creeze, la Cluj, organisme speciale menite să rezolve afacerile administrative ale
Transilvaniei, care să fie subordonate guvernului central de la Bucureşti. O altă
grupare, care a şi avut câştig de cauză, în şedinţa din 1 februarie 1920, era pentru
încadrarea totală a organismelor de conducere din Ardeal în guvernul de la
Bucureşti.

După instalarea lui la putere, guvernul Averescu a desfiinţat Consiliul
Dirigent, ceea ce a fost considerat de către liderii P.N.R. o ilegalitate, deoarece
această atribuţie o avea, în opinia lor, doar Parlamentul.
Începea o nouă etapă pentru P.N.R., în care partidele din Vechiul Regat vor
încerca să-şi creeze organizaţii proprii în Ardeal. De asemenea, odată cu guvernul
Averescu toate partidele ajunse la putere vor reuşi, prin diverse mijloace, legale
sau ilegale, să câştige alegererile, pe care tot ei le organizau, de-a lungul întregii
perioade interbelice. Excepţie au făcut alegerile din anul 1937. Cu toate acestea, se
poate atlrma faptul că P.N.R. (devenit din 1926 P.N.Ţ., în urma fuziunii cu P.Ţ) a
deţinut monopopul politic în Transilvania şi Banat în întreaga perioadă
interbelică.
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ANEXE DOCUMENTARI
aleşi în judeţele din Transilvania şi Banat la alegerile
parlamentare din noiembrie 1919 şi circumscripţiile electorale în care aceştia au

Anexa 1: Lista senatorilor
fost aleşi:
Nr.
crt.
1

2

Judeţul

Alba Inferioară

Arad

Circumscripţia

Alba Iulia
Aiud
Blaj
Arad
Chişinău

Pecica
Ineu
Hălmagiu

Radna
3
4

Bichiş

Bichiş

Ciaba
Oradea Mare

Bihor

Beiuş

Salonta
Cei ca
Aleşd

5

Bistriţa Năsăud

6
7
8

Braşov

Năsăud
Bistriţa
Braşov

Satu Lung
Caraş

Severin

Făget

Lugoj
Caransebeş
Orşova

Răcăşdia
Reşiţa
Oraviţa

9
10
11

Cenad
Ciuc
Cojocna

12

Hunedoara

Nume şi prenume

electorală

Nădlac

Ciuc-Sereda
Cluj
Huedin
Cojocna
Mociu
Brad
Ilia
Deva

Ioan Teculescu
Pop
lzidor Marcu
A. Demian
Cornel Ardelean
Laurenţiu

Lazăr Ghebeleş

Iacob Hotărău
Iuliu Grofşoreanu
Procopiu Givulescu
Dimitrie Barbu, protopop
Coriolan Pop
Partenie Cosma
Adrian Ilie
Gavril Cosma
Roman Ciorogariu
Ioan Păcurariu
Ioan Pop
Lutz Korodi (sas)
Iosif Blaga
Sebastian Olariu
Gheorghe Popovici
Filaret Musta
Traian Bădescu
Gheorghe Jianu
Ioan Marcu
Petre Corneanu
Ludovic Bauer (sas)
Ioan Moşoiu
Aurel Isac
Ioan Pop

Ioan Vulcu
Iosif Morar
Traian Longin-Hossu
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Nr.
crt.

Judeţul

Circumscripţia

electorală
Orăştie
Petroşani

13

Maramureş

Sighet
Vişeu

Câmpulung
Teceu

14

Mureş-Turda

Târgu-Mureş

Reghinul

Săsesc

Topliţa

15

Sălaj

Odor hei
Praid
Şimleu Silvaniei
Zalău

16

Sătmar

17

Sibiu

Cehu Silvaniei
Şomcuta Mare
Baia Mare
Seini
Satu Mare
Careii Mari
Sibiu
Răşinari

Sebeşul Săsesc

18

Solnoc Dobâca

19
20

Târnava Mică

Ileanda Mare
Gherla
Beclean
Dej
Diciosânmartin

Timiş-Torontal

Timişoara

Modoş

Periam
Lipova
Ceac ova
Sânicolaul Mare
Recaş

21

Trei-Scaune

Sepsi-SânGheorghe

Nume şi prenume

Constantin Baicu
Nicolae Zugravu
Ilarie Boroş
Alexandru Cuza Anderco
Victor Ioaneş
Iosif Pop senior
Vasile Suciu
Vasile Duma
Emil Alexandrescu Cormoş
Baron Ludovic Daniel (secui)
Victor Truppel (secui)
Alexandru Gheţie, vicar
Iuliu Coroianu
Mihai Pop
Gavril Barbu
Alexandru Pocal
Alexandru Stan
Florian Stan
Romul Marchiş
Nicolae Ivan
Octavian Rusu
Ilie Beu
Teodor Mihali
Octavian Domide
Vasile Borgovan
Teodor Herman
Emil Pop
Heinerich Bader (şvab)
Wilhelm Copony (şvab)
Carl von Muler (svab)
Fabriciu Manoilă
Emanuil Ungureanu
Silviu Bichigean
Gherasim Şerb
Vasile Mosora

Patria, 1919, nr. 213, 13 noiembrie, p. I; Idem, 1919, nr. 216, 16 noiembrie, p. 1.
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Anexa 2: Lista deputaţilor aleşi în judeţele din Transilvania şi Banat la alegerile
parlamentare din anul 1919 şi circumscripţiile în care aceştia au fost aleşi:
Nr.
crt.
1

Judeţul

Alba

Inferioară

Circumscripţia

electorală

Abrud
Alba
Aiud
Blaj
Ighiu
Mureş-Uioara

Vinţul

de jos
Ocna Sibiului

2

Arad

Arad
Arad-Sântana
Chişineu

Cermei
Ineu
Pecica
Simandul de jos
Şiria
Săvârşin

Buteni
Halmagiu
Radna
Târn ova
3

Bihor

Oradea
Vaşcău

Beiuş

Răbăgani

Tinca
Beliu
Cei ca
Borodul Mare
Marghita
Leta Mare
Tileag
Ce fa
Aleşd

Săi ard

Nume şi prenume
Octavian Prie
Iuliu Maniu
Zaharie Munteanu
Alexandru Nicolescu
Alexandru Vaida
Ioan Coltor
Ionel Pop
Eugen Goga
Vasile Gol di ş şi Sever Miclea
Josef Karl
Adrian Popescu
Iustin Monţia
Ioan Suciu
Aurel Novac
Cornel Iancu
Ştefan Pop
Vasile Goldiş
Aurel Grozda
Eugen Costina
Alexandru Stoinescu
Dimitrie Nica
Iustin Ardelean şi Dumitru
George Crişan
Constantin Pavel
Petru E. Pop
Aurel Lazăr
Aurel Pintea
Ioan Iacob
George Moroianu
Iuliu Chiş
Victor Pop
Teodor Popa
Dumitru Lascu
Lazăr Iacob
Sever Selejan
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Nr.
crt.

Judeţul

Circumscripţia

electorală
Barcăul

Mare

Criştior

Salonta
4

Bistriţa-Năsăud

Năsăud

Nume şi prenume

Emeric Vajna
Gheorghe Miculaş
Nicolae Roxin
Victor Onişor
Valer Moldovan

Bistriţa
Românească
Bistriţa Săsească

Radna Veche
Borgoprund
5

Braşov

Braşov

Vasile Saftu
Mihai Popovici
Fritz Conmert (sas)
Voicu Niţescu

Feldioara
Codlea
Satul ung
6

Bichiş

Bichiş-Gyula

Bichiş-Ciaba

7

Ciuc

Miercurea Ciuc
Carta
Gheorghieni
Tulgheş

8

Cojocna

Cluj
Mănăştur

Gilău

Mociu
Armenişul

câmpie
Teaca
Borşa

Cojocna
Huedin
Hi da
9

Caraş-Severin

Birchiş
Făget

Balinţi

Lugoj
Sacul

Arthur Connert (sas)
Laurenţiu Oancea
Iulian Marţian

de

Ion Ardelean
G. Hrabovszky (slovac)
Aurel Esca
Emil Precup
Urmoeşi Maurer Bela
Octavian Tăslăuanu
Emil Haţieganu şi Aurel Socol
Aurel Munteanu
Ion Giurgiu
Sever Dan
Alexandru Rusu
Eugen Bran
Alexandru Nemeş
Simeon Nemeş
Gavril Lungu
Emil Haţieganu
Antonie Mocioni
Gheorghe Gârda
Victor Biberia
Avram lmbroane (independent)
Trifon Laţia

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Activitatea Partidului Naţional Român în perioada ianuarie I 9 I 9 - aprilie I 920

Nr.
crt.

Judeţul

Circumscripţia

electorală

Jidovin
Bocşa Montană

Reşiţa

Crasova
Oraviţa

Caransebeş

Teregova
Sasca
Bozovici
Moldova Nouă
Orşova

10

Cenad

Nădlac

Batania
Macău

Comlaşul

11

Făgăraş

Şercaia
Făgăraş

Arpaşu!

de jos

Bran
12

Hunedoara

Baia de
Brad

Criş

Băiţa

Uros Păteanu
Petru Marşieu
Ilie Stan
Pavel V elensky
Gheorghe Comşa
Romul Toflan
Dănilă Vasu
Iuliu Enescu
NervaOncu
Nicolae Bălan
Petru Groza
Ştefan Meteş

Orăştie

Ilia
Romus

Aurel Vlad
Aurel Vlad
Romulus Boca
Vasile Osvadă
Valer Bociat
Victor Bontescu
Atanasiu Daju (independent)
Ioan Duma
Sebastian Bornemisa
Ioan Moţa

Sighet
Ocna Şugatag
Câmpulung
Teceni

Vasile Lucaciu
Constantin Lucaciu
Iosif Pop Junior
Teodor Bocotei

Haţeg

Pui
Petroşani

Maramureş

Caius Brediceanu
Tiberiu Brediceanu
Eugen Munteanu
Romulus Molin
Liviu Cigăreanu
Alexandru Morariu
Aurel Vălean
Ion Ţeicu
Ioan Sârbu
Ioan Mocioni
Ion Păsuica

Deva
Dobra
Geoagiu de jos
Hunedoara
Lupeni

13

Nume şi prenume
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Nr.
crt.

Judetul

Circumscripţia

electorală

Hust

Bârsana

Orest Ilniczky
Vasiliu Pop
Gavril Iuga
Constantin Papuc
Gheorghe Bilaşcu

Gurghiu
Reghinul Săsesc
Târgu Mureş
Erneul Mare
Sângeorgiul-

Vasile Sava
Flore Bogdan
Aurel Baciu
Ioan Montani
Alexandru Lupean

Rahău
Vişeu
Dragomireşti

14

Mureş-Turda

Nume şi prenume

Pădureni

Bandul de
Câmpie
Miercurea Niraj

Nicolae Vulcu
Aurel Dobrescu

15

Odor hei

Homorod
Praid
Odor hei
Cristur

Peto Mozes
Szabo Gabor
Iosif Fay
Eugen Savu

16

Sălaj

Zalău

Gavril Oşianu
Victor Deleu
Teodor Mureşan
Alexandru Aciu
Coriolan Steer
Vasile Ghiurco
Alexandru Pop (ţărănist)
Vasile Caba (iorghist)

Şimleu

Crasna
Bobota
Tăşnad

Jibou
Cehu Silvaniei
Someş-Odor hei
17

Sătmar

Baia Sprie
Baia Mare
Seini
Ardud
Ugocia
Turhat
Careii Mari
Cinghir
Colonia Albă
Acedul Mare
Caraşeu

Teofil Dragoş
Vasile Lucaciu
Constantin Lucaciu
Augustin Mircea
Andrei Doboşi
Bela Lengyel
Cornel Pop
Vasile Ardelean
Iuliu Pop
George P. Văleanu
Eugen Barbu!
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Activitatea Partidului Naţional Român în perioada ianuarie 1919 - aprilie 1920

Nr.
crt.

18

Judeţul

Sibiu

Circumscripţia

Ionel

Răşinari

Miercurea

Octavian Goga
Ioan Lapedatu
Ioan Lupaş
Constantin Bucşan

Lăpuşul

Ioan Oltean

Sălişte

Solnoc-Dobâca

Comşa

Oaş

Norich

19

Nume şi prenume

electorală

românesc
Lăpuşul

Andrei Ludu

unguresc
Răteag

Beclean
Şieu-Măgheruş

Chenchiş

Gherla
Dej
Ciachi-Gârbou
Ileanda
20

Târnava Mică

Romul Boilă
Ilarie Holom
Ioan Bianu
Mihail Ambrozi

Sân martin
Ilaşfalău
Diosusău

Bazna
21

Târnava Mare

Şeica

Mare
Ciucul Mare
Sighişoara

Agnita
Cohalm
Mediaş

22

Timiş-Torontal

Delta
Modoş
Periamoş

Biled
Comloşul

Ioan Boca
Octavian Pavelea
Mihail Baciu
Ilie Blaga
Dumitru Manu
Romulus Micşa
Victor Munteanu
Clemente Barbu)

Mare

Sânmiclăuşul

Ioan Agârbiceanu
Alexandru V asu
Hans Otto Roth (sas)
Arthur Polony
Iosif Ioan
Wilhelm Binder
Anwiender Heinrich
Peter Kausch
Ioan Tengler
Ştefap Frecât
Teodor Bucurescu
Ioan Demian

Mare
Timişoara

Ghilad

George Adam şi Iosif Kremer
Patrichie Râmniţeanu
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Nr.
crt.

Judetul

Circumscripţia

electorală
Gătaia

Ciacova
Giroc
Buziaş

Recaş
Belinţ

Seceani
Aradul Nou
23

24

Trei-Scaune

Turda-Arieş

Nume şi prenume

Avram Imbroane (independent)
Augustin Ghilezan
Ioan Oprea
Sever Bocu
Lucian Georgevici
Constantin Morariu
Pompiliu Ciobanu
Iosif Gabriel

AidaMare
Sfântu
Gheorghe
Covasna
Kerdivasarhely

Aurel Nistor
Candin David

Câmpeni
Luduşul de

Andreiu Nicola
George Pătăcean

Morvay Endre
Fechete Andraş

Mureş

Turda
Vinţul

de Sus
Agârbiciu
Trascău

lara de Jos

Valeriu Moldovan
Iuliu Căpâlnean
Mihail Moldovan
Ioan Boeriu
Gheorghe Mărie

Dezbaterile Adunării Deputaţilor. Sesiunea ordinară 1919-1920. p. 12-109; Patria, 1919, nr. 207, 5
noiembrie, p. l; Idem, 1919, nr. 210, 8 noiembrie, p. 2.
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ARMATA ÎN ACTIVITATEA ŞI PREOCUPĂRILE
,,ASTREI DOBROGENE" 1927-1935
LAVINIA GHEORGHE

THE ARMY IN ACTIVITIES AND PREOCCUPATIONS OF „ASTRA
DOBROGEANĂ" (1927-1935)

Abstract: Founded in 1927 as a branch of „Astra", „Astra
Dobrogeană"

had as a specific activity a massive implication - initiative,
organizing and participation - of officers and soldiers. This can be explained
asfollows:
• the Romanian army ideals after state unity fulfillment
corresponded to the national idea spread by „Astra";
• the society founder and president, I. Vlădescu was a general,
commander of IX. Division Constanţa and other branch presidents, many of
the basic members and lecturers were army people;
• many activities took place at the Military Circle, at the Soldiers'
House inside the 13'h Infantry Regiment;
• the military presence at the activities was constant - lecturers,
poetry reciting persons, as we/l as spectators.
"Astra Dobrogeană" activity promoted by army representatives and
„dedicated" to the Romanian army consisted of conferences, articles,
meetings, shows, contests. The subjects were national and patriotic, they
concerned the army and its place in national history, dealing with patriotism,
heroes, heroism, presenting military personalities in Romanian history, war
memories, patriotic songs and poems etc.
This paper presents „Astra Dobrogeană" activity, carried on by and
dedicated to the army.
Rezumat: „Astra Dobrogeană", filială a „Astrei", înfiinţată în 1927, a
avut ca specific implicarea masivă - ca iniţiativă, organizare şi participare a ofiţerimii şi soldaţilor. Acest fapt se poate explica astfel:
• idealurile armatei române după desăvârşirea unităţii de stat
corespundeau ideii naţionale propagată de „Astra";
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• iniţiatorul şi preşedintele Societăţii, I. Vlădescu este general,
comandant al Diviziei IX Constanţa şi că alţi preşedinţi de filiale, mulţi
dintre membri şi conferenţiari de bază ai Societăţii fac parte din armată;
• multe dintre activităţi se desfăşoară la Cercul Militar, la Casa
ostăşească din incinta Regimentului 13 Infanterie;
• prezenţa militarilor la manifestări - conferenţiari, recitatori etc. şi
ca spectatori - este constantă;
Activitatea „Astrei Dobrogene" în care s-au manifestat reprezentanţi
ai oştirii sau a fost „dedicată" armatei române constă în: conferinţe, articole,
şezători, spectacole, concursuri. Subiectele sunt naţionale şi patriotice: privesc
armata şi locul ei în istoria naţională, tratează despre patriotism, eroi,
eroism, prezintă personalităţi militare în istoria României, amintiri din
război, cântece şi poezii patriotice etc.;
Lucrarea noastră prezintă deci, activitatea „Astrei Dobrogene"
desfăşurată de armată şi dedicată armatei.
Key-words: „Astra dobrogeană", national idea, army, conferences,
bees with national themes.
Cuvinte-cheie: ,,Astra Dobrogeană", ideea naţională, armata,
conferinţe, şezători cu teme naţionale.

În octombrie 1861, în Ardeal, în condiţiile politicii de deznaţionalizare a
românilor de către autorităţile maghiare, la iniţiativa mitropolitului Andrei
Şaguna, lua fiinţă Societatea de Cultură Română din Transilvania (ASTRA). În
scurt timp, aceasta devine centrul de rezistenţă a poporului român din
Transilvania. Declarată ca societate culturală, neutră ca program, „Astra" va
prelua, de fapt, sarcinile politice, culturale şi educaţionale, luptând pentru
conservarea limbii, literaturii, tradiţiilor româneşti, implicându-se în rezistenţa
politică românească într-o măsură mai eficientă decât partidele politice, asupra
cărora se puteau face presiuni - chiar şi în perioada liberală a regimului.
Programul Societăţii, întocmit de George Bariţiu, ca anexă la Statute, preconiza
studierea istoriei poporului român, redeşteptarea speranţei şi încrederii în viitor.
În acest sens, se prevedeau: publicarea de „cărţi scolastice", întemeierea de şcoli
populare, stimularea cercetării etnografice, colectarea baladelor, dezvoltarea
horticulturii, silviculturii, albinăritului, folosirea îngrăşămintelor chimice în
agricultură, îmbunătăţirea soiurilor de animale şi păsări, studierea ştiinţelor,
încurajarea meseriilor, întemeierea de muzee, teatre, şcoli şi biblioteci, strângerea
fondurilor pentru acţiuni culturale, acordarea de burse universitare etc. Cu alte
cuvinte, se urmărea transformarea mediului social şi al mentalităţilor, în sensul
progresului.
Instrumentele prin care „Astra" cultivă cultura şi naţionalismul românesc
sunt: înfiinţarea Bibliotecii şi Muzeului Astrei, - „istoric şi etnografic" -, a revistei
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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„Transilvania", a „Revistei poporale Ţara noastră", înfiinţarea unei şcoli de fete,
publicarea primei enciclopedii româneşti, iniţierea de studii şi publicaţii, ajutoare
acordate elevilor români săraci şi merituoşi, încurajarea artiştilor şi scriitorilor,
călăuzirea ţăranilor în îngrijirea sănătăţii trupeşti şi sufleteşti, organizarea de
conferinţe, concursuri şi expoziţii cu caracter naţional, acordarea cu premii etc. în
acest mod, „Astra" joacă un rol deosebit în istoria românimii din Transilvania şi
Crişana, aducându-şi, în mod esenţial, aportul la pregătirea Marii Uniri din 1918. 1
După realizarea scopului ei principal, „Astra" a avut ideea iluzorie de a se
extinde la nivelul întregii ţări, pe aceeaşi structură şi acelaşi program. 2 În acest
sens, îşi propune să-şi extindă activitatea şi în alte teritorii româneşti ce
sprijiniseră lupta ardelenilor pentru unitate naţională. Astfel, după asumarea
preşedenţiei Societăţii de Vasile Goldiş - simbol al Marii Uniri -, în 1923, în
conformitate cu noile realităţi, sunt modificate statutele şi regulamentele,
prevăzându-se şi „crearea de despărţăminte-centrale-judeţene şi regionale" (art. 33
al noilor statute). 3
Realităţile dobrogene nu erau întru totul aceleaşi cu cele din celelalte
provincii româneşti. În acest context, încercarea de implementare a Astrei - care
avea acum, aici, alte idealuri-, nu era sortită unui succes imediat, palpabil.
Ca filială, „Astra Dobrogeană" ia fiinţă la 5 mai 1927, avându-l ca iniţiator
pe generalul I. Vlădescu, comandantul Diviziei IX Constanţa. Aceasta nu venea,
însă, pe un loc gol. În 1869, fusese înfiinţată Societatea română pentru cultură şi
limbă de la Silistra, condusă de Costache Petrescu 4 • Analizând structura,
Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget şi simţire românească, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Buc„ 198 I; Aurel Pa pari, Jipa Rotaru, Ileana Bulz, Andrei
Şaguna- contemporanul nostru, Ed. Fundaţiei „Andrei Şaguna", Constanţa, 2000; Keith Hitchins,
Conştiinţă naţională şi acţiune politică la românii din Transilvania- 1700-1868, Ed. Dacia, ClujNapoca, 1987; Keith Hitchins, Cultură şi naţionalitate în Transilvania, Ed. Dacia, Cluj, 1972; V.
Popeangă, Şcoala românească din Transilvania în perioada 1867-1918 şi lupta sa pentru unire, Ed.
didactică şi pedagogică, Buc„ I 974; Milton G. Lehler, Ardealul pământ românesc, Ed. ştiinţifică şi
enciclopedica, Buc„ 1989.
2
Încercare de renaştere a „Astrei", pe aceeaşi idei, şi în I 990, însă ca o umbră palidă a ceea ce
fusese cândva.
3
Actele privitoare la urzirea şi înfiinţarea Asociaţiunii Transilvane, Sibiu, I 962, p. 3 I.
4
Despre aceasta, vezi: I.N. Roman, Pagini din istoria culturii româneşti înainte de 1877,
Constanţa, 1920; Sandu Carp, Promovarea culturii româneşti în Dobrogea Nouă, Tipografia Băncii
Durostorului, Silistra, 1926; Vasile Helgiu, Şcoala românească din Dobrogea de la înfiinţare pînă la
1938. Monografie. Istoric, documente, diagrame, Institutul de Arte Grafice „Albania", Constanţa,
1958; Gh. Dumitraşcu, Viaţa spirituală a românilor din Dobrogea înainte de reunirea cu Ţara ( 1878),
în „Naţional şi social în istoria românilor. Profrsorului Gheorghe Platon la a 70-a aniversare", tom
42-43 supliment 1996-1997 al „Analelor Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza>> din Iaşi, serie
nouă, p. 161- I 71; Gheorghe Dumitraşcu, Din istoria învăţământului românesc în Dobrogea până la
1878, în „Colegiul Pedagogic «Constantin Brătescu». Valori ale civilizaţiei româneşti în Dobrogea",
Constanţa, I 993, p 35; I. Georgescu, fnvăţământul public în Dobrogea, în „ 1878-1928. Dobrogeacincizeci de ani de veaţă românească", Cultura Naţională, Buc„ I 928, p. 645- 646; Dumitru Şopu,
1
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programul, realizările acestei societăţi, putem observa că, fără să se declare, era un
fel de despărţământ al „Astrei".
„Astra Dobrogeană" a fiinţat între anii între 1927-1935. Perioada de vârf a
existenţei sale a fost între 1927-1929, având o activitate destul de ştearsă în 1930,
din anul următor urmând declinul, care a determinat ca, în 1933, să rămână doar
despărţământul Constanţa, pentru ca, şi acesta, în 1935 să fie desfiinţat, din lipsă
de fonduri şi, implicit, activitate. Regionala Dobrogea a „Astrei" avea ca
despărţământ central Constanţa. Mari filiale găsim în judeţele Caliacra, Durostor,
în oraşele Medgidia, Mangalia, Tulcea etc., iar, la comune şi sate, în: Caramurat
(Mihail Kogălniceanu de Constanţa), Caraomer (Negru-Vodă), Cuzgun (Ion
Corvin), Ghiuvenlia (Chirnogeni), Biulbiul Mare şi Biulbiul Mic (Ciocârlia Mare
şi Ciocârlia Mică), Osmancea, Saligny, Ştefan cel Mare etc.
„Astra dobrogeană" angrenează îndeosebi şcolile şi unităţile militare. Se
adresează mai ales lumii satului, ostaşilor şi elevilor, prin intermediul
conferinţelor, spectacolelor sub forma şezătorilor, proiecţiilor cinematografice,
pieselor de teatru, de muzică orchestrală, corală, instrumentală, concursurilor cu
specific românesc - de costume, muzică populară etc. - răsplătite cu premii.
Remarcăm, în mod deosebit, activitatea secţiunilor - de cor, teatru, cinematografie,
sport etc. - ale „Astrei dobrogene".
Sprijinul acordat de Centrala „Astrei" a fost destul de mare, dar banii, în
marea lor majoritate, proveneau din „chete". Intelectualii dobrogeni se implică, în
mod deosebit, în activităţile desfăşurate.
„Astra Dobrogeană" a avut ca specific implicarea masivă - ca iniţiativă,
organizare şi participare - a ofiţerimii şi soldaţilor.
Acesta constituie tema demersului nostru. În acest sens, am avut ca bază
presa timpului: revista „Astra Dobrogeană" (care apare între 1929-1930, în 9
numere), pe coloanele - respectiv pagina - „Astrei Dobrogene" din periodicul
constănţean „Marea noastră" - aceasta va avea inclusiv o Rubrică ostăşească pentru educaţia patriotică, februarie-iunie 1929 şi gazeta „Dobrogea jună". Toate
aceslea apar în Conslanţa.
Este îndreptăţită întrebarea: de ce „Astra Dobrogeană" acordă o asemenea
importanţă armatei române în activitatea sa? Răspunsurile sunt multiple. Pe de o
parte, pentru că idealurile armatei române după desăvârşirea unităţii de stat
corespundeau ideii naţionale propagată de „Astra". În acest sens, Societatea avea
nevoie de armată, instituţie direct implicată în realizarea marilor obiective ale
poporului român, în care acesta avea încredere şi respect. De altfel, multe dintre
temele tratate în conferinţă şi în revista Societăţii se opresc asupra rolului armatei
în istoria românilor.
Viaţa culturală a românilor din Dobrogea până la 1878, în „Analele Dobrogei", serie nouă, V, nr. 2,
p. 269; Gheorghe Dumitraşcu, Rolul intelectualităţii fn reunirea Dobrogei cu patria- mamă, în
„Crisia", Oradea, 1980
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Deloc de neglijat este faptul că însuşi iniţiatorul şi preşedintele Societăţii, I.
Vlădescu este general, comandant al Diviziei IX Constanţa şi că alţi preşedinţi de
filiale fac parte din armată: colonelul Homoceanu - preşedinte al filialei Tulcea -,
colonelul P. Stratulat - preşedinte al filialei Caliacra, înfiinţată în 1929 -, colonelul
Costăchescu, comandant al Regimentului 40 Infanterie Balcic - preşedinte al
despărţământului Balcic. De asemenea, mulţi membri şi conferenţiari de bază ai
Societăţii fac parte din corpul ostăşesc- îi amintim doar pe căpitanul Dumitraşcu
membru al Orchestrei „Astra", locotenentul Aurel Filip - redactor al revistei „Astra
Doborgeană" -, comandorul Aurel Negulescu - cunoscut şi sub pseudonimul
Moş Delamare - căpitanul de infanterie Protopopescu, sublocotenentul Leonte
Puşkaş, maiorul Cârşenovski, maiorul Munteanu, colonelul Rujinski etc.
Pe de altă parte, multe dintre activităţi se desfăşoară la Cercul Militar, la
Casa ostăşească din incinta Regimentului 13 Infanterie. Prezenţa militarilor la
manifestări - conferenţiari, recitatori etc. şi ca spectatori - este constantă. Sunt
implicaţi în mod direct - atât ca realizatori ai manifestărilor, cât şi ca public ţintă:
Regimentul 34 Infanterie, Regimentul 13 Infanterie şi Regimentul 2 Grăniceri. Lor
li se adaugă angajaţi şi maiştri civili.
Sufletul activităţii „Astrei Dobrogene" este generalul I. Vlădescu, despre
care maiorul Munteanu afirma, în 1929, că: „Este suficient să se ştie că
conducătorul ei din Dobrogea şi Cadrilater este Domnul General Vlădescu spre a se
putea vedea siguranţa celei mai rodnice activităţi. Are prea multă putere de muncă
şi toate simţurile lui nu respiră decât <<DRAGOSTEA DE ŢARĂ>> pentru ca să
nu-şi poate atinge ţelul pe care-l va înfăptui, în ciuda tuturor celor cari ne pândesc
din umbră.". 5„Ziarul cultural al Universităţii libere din Balcic", „Coasta de azur" 6,
în chiar primul său număr, salută apariţia regionalei dobrogene şi apreciază că
prezenţa generalului comandant al Diviziei IX Constanţa în postul de preşedinte
al „Astrei Dobrogene" reprezintă un factor de succes. In articolul Ofensiva
culturală a Astrei, din „Dacia", ianuariel928, Al. Demetriad analizează activitatea
Asociaţiei prin prisma activităţii preşedintelui ei, generalul Vlădescu, care, încă de
la înfiinţare, „a pus suflet la organizarea ei" şi a reuşit să grupeze în jurul său
populaţia dornică de cultură românească, fruntaşi locali ai artelor şi literaturii,
dând, astfel, un exemplu de muncă extraprofesională pe altarul iluminării
poporului. 7
Generalul Vlădescu mărturisea, încă de la primele conferinţe susţinute că,
de vreo 3 ani, intenţiona să realizeze acţiuni culturale în cazărmi, pentru ca
soldaţii să fie conştientizaţi de trăsăturile sufleteşti ale neamului din care se trag şi
„Astra dobrogeană", I, nr. 8, nov. 1929, p. 3-5.
„Coasta de azur", Balcic, I, nr. 1,3 apr. 1928, p. 2 - ziar bilingv româno- bulgar, avându-l ca
director pe Octavian Moşescu.
7
Al. Demetriad, Ofensiva culturală a „Astrei", în „Dacia", XV, 15 ian. 1928, p. I.
5
6
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se află şi pentru a naţionaliza şi celelalte etnii trăitoare pe
pământul dobrogean prin intermediul conferinţelor. 8
La adunarea de înfiinţare a Regionalei „Astra Dobrogene" şi
despărţământului Constanţa al Asociaţiei, pe 5 mai 1927, iniţiatorul acestui
proiect, generalul Vlădescu a prezentat activitatea „Astrei" şi rezultatele obţinute
de aceasta şi a susţinut necesitatea înfiinţării, în Dobrogea, a unei organizaţii
regionale după modelul „Astrei'', în condiţiile întunericului „în care zace marea
majoritatea a satelor dobrogene şi în special în Cadrilater". Asistenţa a aplaudat
iniţiativa, declarând constituită regionala „Astra Dobrogeană". Cu această ocazie a
fost ales şi comitetul de conducere, ce-l are ca preşedinte pe generalul I. Vlădescu. 9
Programul „Astrei Dobrogene" a fost prezentat de un alt reprezentant al armatei,
maiorul Munteanu, care a subliniat faptul că „Astra Dobrogeană" a apărut ca o
necesitate, „căci cultivând limba naţională, istoria, obiceiurile, portul, înseamnă, să
se pecetluiască vitalitatea românească. (. ..) Scopul acestei asociaţiuni, aşa cum
principial a fost enunţat şi hotărât de întemeetorul ei este:
1. Ridicarea la acelaşi unison de gândire şi simţire românească a tuturor
celor care locuiesc aceste două provincii
2. Crearea unei mari şcoli cu tabere şi câmpuri organizate pentru educaţia
în slujba

căruia

fizică.

(.„) Pe măsură ce posibilităţile vor permite, „Astra Dobrogeană" îşi propune
a se ocupa şi de fiii şi fiicele membrilor ei, ajutându-i din fondurile asociaţiunii
pentru dobândirea carierei către care dovedesc aptitudini, căutând a-şi construi
localuri proprii, în care ei vor găsi atât posibilităţile de trai cât şi profesorii necesari
instruirii lor; iar pentru reculege rea sufletească, pentru odihna trupului, fiecare sat
va avea biblioteca şi un local, unde se vor organiza serbări cu program artistic,
muzică şi cinematograf etc. („.) ln baia culturii, cetăţenii, indiferent de origine şi
confesiune, cunoscând adevărul, cunoscând lumina, învaţă a se iubi, respecta şi
sprijini. " 10
În iunie 1929, în sala cinematografului „Regal", colonelul Homoceanu este
ales preşedinte al filialei Tulcea a „Astrei Dobrogene", iar doamna colonel
Constantinescu, preşedinte al Comitetului asistenţei sociale „Principesa Elena". 11
Pe 16 mai 1929 înregistrăm înfiinţarea unei mari filiale a „Astrei
Dobrogene" în Caliacra. Festivitatea, ţinută în sale de recepţie a Cercului Militar, a
fost deschisă de generalul Vlădescu, care a vorbit şi despre educaţia naţională şi
importanţa folclorului. Au participat: generalul Ştefan Popescu - comandantul
Inaugurarea conferinţe/or Astrei, în „Dobrogea jună'', XXIII, nr. 246, 13 nov. 1927, p. l;
Inaugurarea conferinţelor Astrei, în „Dobrogea jună", XXIII, nr. 247, 15 nov. 1927, p. L.
Y G. Preda, Activitatea „Astrei" în 25 de ani de la Unire (1918- 1943), Ed. Astrei, Sibiu, 1944, p. 133.
0
' Munteanu, Astra Dobrogeană (precizări asupra rostului nostru), în „Astra Dobrogeană", 1, nr.
5,aug. 1929,p. 3-5.
11
„Dobrogea jună", XXV, nr. 125, 15 iun. 1929, p. 1.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
8

Cruţiu,

Cruţiu,

Armata în activitatea

şi preocupările „Astrei

Dobrogene" 1927-1935

545

Brigăzii

IX -, ofiţeri din garnizoană însoţiţi de soţii, autorităţi civile, avocaţi,
medici, profesori etc. Din partea populaţiei oraşului, a participat decanul
Baroului, V. Covată, care a mulţumit fondatorilor „Astrei Dobrogene" pentru
„stimulările şi încurajările naţionale" pe care le primesc cetăţenii. La propunerea
acestuia, colonelul P. Stratulat este ales în funcţia de preşedinte al filialei
Caliacra. 12
Despre activitatea Despărţământului Caliacra, condusă de colonelul
Stratulat, aflăm că acesta, împreună cu colonelul Costăchescu - comandantul
Regimentului 40 Infanterie -, au impulsionat, în noiembrie 1929, începutul
activităţii „intense în vederea timpului de iarnă". 13
Prin intermediul revistei „Astra Dobrogeană", Societatea aduce mulţumiri
colonelului Costăchescu, comandantul Regimentului 40 Infanterie Balcic preşedinte al despărţământului respectiv - pentru sprijinul patriotic acordat
răspândirii culturii naţionale în oraşul Balcic şi în judeţ.
Activitatea „Astrei Dobrogene" în care s-au manifestat reprezentanţi ai
oştirii sau a fost „dedicată" armatei române constă în: conferinţe, articole,
şezători, spectacole, concursuri. Subiectele sunt naţionale şi patriotice: privesc
armata şi locul ei în istoria naţională, tratează despre patriotism, eroi, eroism,
prezintă personalităţi militare în istoria României, amintiri din război, cântece şi
poezii patriotice etc.
De la începutul activităţii sale, „Astra Dobrogeană" a programat,
săptămânal, conferinţe în faţa ostaşilor din cazărmi. Astfel, pe 13 noiembrie 1927,
ciclul de conferinţe al Societăţii este inaugurat de generalul Vlădescu, la Casa
ostăşească din incinta Regimentului 13 Infanterie. Au fost prezenţi ofiţeri din
toate armele, angajaţi şi maiştrii civili, detaşamente de soldaţi din toate trupele. În
cuvântul de deschidere, Directorul Liceului „Mircea cel Bătrân" din Constanţa,
Constantin Munteanu, a adus un elogiu armatei române. În rândul ostaşilor,
acesta îi considera şi pe profesori, preoţi, medici. Ca o continuarea, profesorul
Carp conferenţiază despre patriotismul soldatului român. 15
Încă din 1927, „Astra Dobrogeană" organizează şezători cu teme naţionale.
Astfel, în noiembrie, generalul 1. Vlădescu, preşedintele asociaţiei, începe
pregătirea sezonului şezătorilor. în acest sens, îl însărcinează pe căpitanul de
artilerie Protopopescu cu luarea măsurilor necesare. 16
14

Loc. cit., nr. 110, 28 mai 1929, p. I; „Marea Noastră", II (VII), nr. 32, 30 mai 1929, p. 2
Activitatea despărţământului „Caliacra", în „Astra Dobrogeană", I, nr. 8, nov. 1929, p. 26
14
Loc. cit., nr. 5, aug 1929, p. 24
15
Astra în acţiune, în „Dobrogea jună", Constanţa, XXIII, nr. 245, 10 nov. 1927, p. 1; Cruţiu,
Inaugurarea conferinţelor Astrei, în loc. cit., nr. 246, 13 nov. 1927, p. l; Cruţiu, Inaugurarea
conferinţelor Astrei, în loc. cit., nr. 247, 15 nov. 1927, p. I
16
Cruţiu, Inaugurarea conferinţelor Astrei, în loc. cit., nr. 246, 13 nov. 1927, p. 1; Cruţiu,
Inaugurarea conferinţelor Astrei, în loc. cit., nr. 247, 15 nov. 1927, p. L.
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Însă, acţiunea care a pus bazele activităţii culturale şi cu soldaţii din cazărmi

a fost primul act cultural al despărţământului constănţean al „Astrei", ce a avut loc
la sfârşitul lunii ianuarie 1928, la teatrul Ligii culturale. Acţiunea a început prin
intonarea Imnului regal, susţinut de corurile reunite ale Episcopiei şi bisericii
„Adormirea", sub bagheta profesorului Morozov, de la liceul constănţean „Mircea
cel Bătrân". Cuvântul de inaugurare a fost rostit de preşedintele „Astrei
Dobrogene", care, după ce a subliniat importanţa „Astrei" în istoria românilor şi a
elogiat sufletul românesc, a evidenţiat rolul ostaşilor români în istoria naţională.
Au urmat discursurile prefectului oraşului şi a deputatului - profesorului N. T.
Negulescu. În numele Episcopului Gherontie, preşedinte de onoare al „Astrei", a
vorbit părintele icon. G. Dumitrescu, secretar episcopal. Soldatul cu termen redus
Păsculescu de la Regimentul 13 Artilerie a susţinut un solo de vioară, iar d-ra
Cociuban a declamat poezii ale lui G. Coşbuc şi O. Goga. Muzicianul D. Ivanovici
a cântat Cei doi granadieri - de S. Humann -, manifestarea fiind încheiată cu Pe-al
nostru steag e scris unire, susţinut de corurile reunite. 17
Pe 24 februarie, căpitanul Dumitraşcu, organiza o sară dansantă pentru
membrii corului, cursurilor de dicţie şi teatru. 18
Pe 18 martie 1928, Cercul cultural din Negru Vodă, la căpitanul
Dumitraşcu, reprezentant al „Astrei Dobrogene" a susţinut un discurs despre
direcţia ce trebuie urmată de săteni, „pentru a scăpa de duşmanul dinăuntru prin
cultură". 19

Un program artistic deosebit a fost susţinut, pe 25 martie, la Medgidia, de
către elevi şi grăniceri. Au fost recitate versuri patriotice, iar Corul Regimentului 2
Grăniceri a realizat un program muzical. 20
În contextul unei campanii naţionale de adunare de fonduri în vederea
înzestrării aviaţiei române, pe 8 aprilie 1928, „Astra Dobrogeană" a organizat
serbări festive în onoarea şi pentru propaganda Aviaţiei, în toate teatrele din
Constanţa.

21

Numele căpitanului Dumitraşcu, în calitate de membru, îl
actul de constituire al „Orchestrei Astrei'', de pe 1 iunie 1928. 22

regăsim şi

în

Inauguralul Astrei, în „Marea noastră", I (V), nr. 11- 12, 21 ian .. 1928, p. 4.
„Astra Dobrogeană" în activitate, în „Dacia", XV, 10 feb. 1928, p. 1; Repetiţiile Astrei, în
„Marea Noastră'', I (IV), nr. 15-16, 16 feb. 1927, p. 3.
19
Nofinis, Cercul cultural din Mircea Vodă, în „Dobrogea jună", XXIV, nr. 67, 28 mar. 1928, p. I
20
Astra la Medgidia, Inaugurarea conferinţelor Astrei, în loc. cit., nr. 67, 28 mar. 1928, p. I; Astra
la Medgidia, în „Marea Noastră'', l (V), nr. 26, I apr. 1928, p. 3.
21
„Astra" şi propaganda aviaţiei, în „Dobrogea jună", XXIV, nr. 76, 7 apr. 1928, p. 1; Cruţiu,
Secţia dramatică a Astrei dobrogene. „Plicul" la Elpis, în loc.cit., nr. 114, l iun .. 1928, p. I; Astra
teatrală, în loc. cit., XXIV, nr. 125, 15 iun. 1928, p. l; „Astra" şi propaganda aviaţiei, în loc. cit., nr.
76, 7 apr. 1928, p. I.
22
MINAC, Depozit istorie modernă- contemporană, inv. 5011 (copie).
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1929, activitatea „Astrei Dobrogene" debutează, pe 20 ianuarie, printr-o
serbare, în sala „Tranulis". Din nou remarcăm participarea apărătorilor patriei.
Imnul este intonat de Regimentul 34 Infanterie. Serbarea a fost continuată de
corul TTR al Regimentului 34 Infanterie, condus de Nica Vasile - care a
interpretat cântecele populare Acolo-n vale la fântână şi Fetiţo cu ochi ca mura şi
marşul Mărăşeşti. În aceeaşi zi, la Casa Ostăşească, sub patronajul „Astrei", se
desfăşoară o altă şezătoare culturală, în care conferinţele au fost completate de
corul TTR - care a prezentat cântece populare - şi de ostaşii Regimentului 34
Infanterie, ce au organizat concursul de snoave, răsplătit cu premii. 23
în acţiunile „Astrei Dobrogene" se implică şi Uniunea ofiţerilor în rezervă,
care organizează o conferinţă, pe 28 aprilie, la Teatrul Cinema „Regal". Invitaţia
este făcută de vicepreşedintele acestei Uniuni, locotenent colonel în rezervă
Alexandru Beiu, avocat şi consilier în Baroul Constanţa, care a conferenţiat despre
Regele Ferdinand. 24
Pe 9 februarie, la Casa ostaşului, „Astra Dobrogeană" a organizat un bal, la
care şi-au adus contribuţia Regimentul 34 Infanterie. 25
Prima parte a articolului de sfaturi şi soluţii intitulat Iubiţi locuitori ai
satelor! este prezentat în Pagina „Astrei Dobrogene" din „Marea Noastră" de pe 21
aprilie 1929 - articol ce va fi reluat şi în revista „Astra dobrogeană" 26 • Discursul
generalului Vlădescu este deosebit de pertinent. După constatarea elementelor
negative ale satului dobrogean, acesta oferă nu doar soluţii de rezolvare a
problemelor, ci şi căile ce trebuiesc urmate în acest sens.
Preşedintele „Astrei Dobrogene" susţine, în iunie 1929, o conferinţă în sala
cinematografului „Regal". Tema: prezentarea activităţii societăţii pe care o
conducea. În plus, acesta elogiază activitatea depusă de învăţătorii constănţeni
pentru sprijinirea „Astrei". 27
Una dintre intenţiile „Astrei Dobrogene" a fost şi aceea de a pregăti populaţia
Dobrogei pentru un eventual atac aerian. În acest sens, pe 19 februarie 1928, la
Teatrul „Tranulis", generalul Schmidt a vorbit despre efectul bombardamentului
aerian şi cel al gazelor toxice asupra populaţiei, iar colonelul Rujinski despre aviaţia
28
comercială, poştă şi război - exemplificând cu proiecţii cinematografice. Alţi
conferenţiari al Societăţii, maiorului Cârjănovschi şi sublocotenentului Puşcaş
Leonte, şi-au expus punctele de vedere, în martie 1928, la Casa Ostăşească. 29

în

23

F.A., Astra

24

Conferinţele

Dobrogeană,

în „Dobrogea jună'', XXV, nr. 21, 27 ian. 1929, p. I.
Astrei, în loc. cit„ nr. 90, 26 apr. 1929, p. I.
25
„Marea noastră", II (VII), nr. 19, 20 feb. 1929, p. 3.
26
I. Vlădescu, Iubiţi locuitori ai satelor, în „Astra Dobrogeană", l, nr. I, 4 mar. 1':12~, p. 5-7; nr.
2, I O mai 1929, p. 3-5.
27
Loc. cit„ XXV, nr. 125, 15 iun. 1929, p. 1.
28
W.N. Berzan, Coloanele Astrei, în „Marea noastră", I (IV), nr. 17-18, 28 feb. 1928, p. 3.
29
Arh. Naţionale Constanţa, fond Primărie, dos. 2, 1928, f. 32; Şezătorile Astrei, „Marea
Noastră", 1 (IV), nr. 19-20, 14 mar. 1928, p. 3
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În 1930, în urma votării legii de pregătire preregimentală, în ideea pregătirii
sportive, premilitare, a tinerilor ce urmau să plece în armată, „Astra Dobrogeană"
venea cu ideea de a organiza şi îndruma dezvoltarea sportivă a dobrogenilor. Şi,
pentru pregătirea în eventualitatea unui război, promitea publicarea unor
materiale privitoare la „apărarea contra gazelor şi aviaţiei la oraşe şi sate''. 30
Deosebit de educativă, în sens naţionalist, patriotic, este Rubrica ostăşească
a Paginii „Astrei Dobrogene" din „Marea noastră''. Un fel de lecţie despre trecut,
exemplu pentru viitor. Aceasta găzduieşte atât literatură, amintiri din război,
articole elogiatoare la adresa armatei române, cât şi ştiri privitoare la armată.
În acest sens, în numărul periodicului din 3 martie 1929, poate fi citită
partea a II-a a nuvelei, semnată F.A„ intitulată Dragostea de neam şi patrie. Un
elogiu adus patriotismului românesc şi armatei ţării. 31 Tot un elogiu adus armatei
române este şi articolul Zile de glorie (4 august 1919), semnată de acelaşi F.A„
publicat la cererea cititorilor. Este vorba despre momentul ocupării Budapestei. 32
De asemenea, în Pagina amintită, sunt prezente şi informaţii din viaţa
armatei române. Astfel, cititorii sunt înştiinţaţi: „Consiliul permanent de revizie al
Armatei a respins cursul bolşevicului Dobrogeanu-Gherea. El rămâne să-şi execute
pedeapsa binemeritată". 33
Din păcate, această rubrică specială nu apare decât în perioada februarie-9
iunie 1929. Regăsim, însă, acelaşi gen de scrieri în Pagina Astrei. În acest sens,
amintim scrisoarea căpitanului A. Bălăcescu, adresată lui Rafael Bergovici, în
amintirea „zilelor petrecute în Regimentul 9 Călăraşi pe front". Era vorba despre un
schimb de scrisori şi de amintiri - căpitanul lucra la scrierea unui volum de
memorii 34 • De asemenea, sub titlul Revenire, putem citi literatură despre Primul
Război Mondial. 35
O reuşită a Astrei Dobrogene a fost a fost editarea publicaţiei periodice sub
titulatura „Astra dobrogeană - buletinul oficial al Asociaţiunii pentru cultura
poporului român. Revistă culturală-educativă sub conducerea unui comitet''. Data
naşterii: 4 mai 1929. Va fiinţa până în martie 1930, însumând 9 numere, 169
pagini. Redactor: locotenent Aurel Filip. Colaboratori: Al. Budiş, Al. Gherghel, Gr.
Ioaniţiu, L. Iorgaky, R. Mugur, D. Stoicescu, N. Timiraş, general I. Vlădescu. 36
Lucruri bune pentru săteni, în „Astra Dobrogeană", II, nr. 1, mar. 1930, p. 26-27.
„Marea noastră", II (VII), nr. 20, 3 mar. 1929, p. 3.
32
Loc. cit., nr. 21, 8 mar. 1929, p. 3.
33
Loc. cit„ nr. 20, 3 mar. 1929, p. 3.
3
~ Loc. cit., nr. 33, 9 iun„ 1929, p. 3.
35
Loc. cit.
36
Dumitru Constantin-Zamfir, Octavian Georgescu, Presa dobrogeană (1879-1980). Bibliografie
comentată şi adnotată, Biblioteca Judeţeană Constanţa, 1985, p. 39- 40; Dumitra Mândru, Societăţi şi
cercuri culturale în Dobrogea între cele două războaie mondiale, în „Analele Dobrogei", serie nouă,
VII, 2002, p. 318.
30

31
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în articolul program al revistei, intitulat Rostul nostru, se specifica: „Multe
veacuri de-a rândul, românii de pretutindeni au luptat UNIŢI lN CUGET ŞI
SIMŢIRI pentru acelaşi ideal sfânt al înfăptuirii României de azi. Lupta a fost dusă
cu atâtea sacrificii că azi nu este palmă de loc din patrimoniul naţional care să nu fi
fost botezată cu sângele glorioşilor noştri strămoşi şi părinţi. („.) vedem România de
azi aşezată în hotarele idealului nostru împlinit. Dar nu este de ajuns să fim
stăpâni(„.) Graiul şi scrisul nostru să răsune de la un capăt la altul al ţării într-un
singur fel („.) Dobrogenii şi-au dat de la început seama de marea operă săvârşită de
<<Astra Ardeleană>> în pregătirea unirii şi mai ales de marele rol ce va trebui să
joace în pregătirea sufletească a tuturor românilor („.). Cărturarii dobrogeni,
dându-şi primii seama de această mare nevoie a neamului, s-au grupat cu un
sentiment patriotic potrivit momentului, putând astfel, în 1927, înfiinţa «Astra
Dobrogeană", sora «Astrei Transilvane», iar astăzi împreună dăm la lumină cartea
de aur a românului dobrogean". 37
Şi în paginile revistei Societăţii, armata română ocupă un loc deosebit. Atât
prin conducerea revistei şi semnatarii articolelor, cât şi prin tematică.
În ideea oferirii de exemple pozitive, în primul număr al revistei Societăţii,
căpitanul Budiş publică un portret al Mareşalului Foch. 38 De altfel, acesta va
semna şi articolul Conferinţa de la Haga 39 şi Regimul strâmtorilor4°.
Un alt reprezentant al armatei, locotenentul Filip Aurel, redactor al revistei,
se opreşte asupra subiectului Arta şi Geniul Naţional41 şi asupra unor personalităţi
naţionale, precum Gheorghe Lazăr42 , Alexandru Vlahuţă 43 •
O odă închinată ostaşului român este realizată de locotenentul Aurel Filip
sub titlul Gloria de la Mărăşeşti. 44
Un deosebit articol, semnat cu pseudonim - Ardealeanu -, apăra armata
română în condiţiile în care „războiul a trecut şi toată lumea crede că armata a fost
cauza războiului. De aici un dezgust şi o oroare, se vede în opinia publică.
Tribunalele militare sunt ticsite de procese iar pe orice drum întâlneşti pe câte un
moş sau o babă, o doamnă, un domn etc. care îşi fac fel de fel de planuri ca să-şi
scape odraslele de la acea datorie care era cea mai sfântă pentru strămoşii noştri ce
au creat România Mare?". Tonul articolului este deosebit de revoltat: „De unde
această frică, această teamă faţă de instituţia care veacuri de a rândul ne-a
reprezentat şi apărat cinstea şi onoarea neamului nostru, până ne-a creiat România
„Astra dobrogeană", I, nr. 1, 4 mai 1929, p. I.
Loc. cit„ nr. I, 4 mai 1929, p. 9-13.
39
Loc. cit„ nr. 6-7, sep.-oct. 1929, p. 2-5.
40
Loc. cit„ nr. 8, nov. 1929, p. 7-13.
"Loc. cit„ nr. l, 4 mai 1929, p. 16-19.
42
Loc. cit„ nr. 3-4, iun-iul. 1929, p. 15-17.
43
Loc. cit„ nr. 6-7, sep-oct. 1929, p. 14-16.
"Loc. cit„ nr. 5, aug. 1929, p. 1-3.
37
38
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Mare. Nu vă gândiţi că, duşmanii unităţii noastre urmăresc prima dată distrugerea
armatei şi apoi pe a noastră ca ţară şi neam? Cercetaţi delicvenţii militari şi veţi
vedea, că mulţi dintre ei sunt sau străini sau oameni din mahalalele oraşelor fără
căpătâiu.". Pentru a-i conştientiza pe cei ce critică armata neamului, „Astra
Dobrogeană" va prezenta momente din trecutul glorios al acesteia. 45 în aceeaşi
idee, în numerele următoare, acelaşi Ardeleanu, prezintă istoria armatei române. 46
În ciclul serialului Eroi şi eroism, semnat de N. Ţimircaş, acesta aduce în
prim plan eroi ai armatei române, precum Peneş Curcanu, Ecaterina Teodoroiu şi
eroi fără nume.47
Ultimul număr al revistei „Astra Dobrogeană" apare în martie 1930. Cu
prilejul împlinirii unui an de existenţă, colectivul redacţional face o evaluare a
activităţii sale. Privitor la activitatea cadrelor militare dobrogene în cadrul
Societăţii, se aminteşte că, la sărbătorirea lui Mazaryk - cu ocazia împlinirii a 80
de ani-, muzica Regimentului 34 „a executat cele două imnuri naţionale". 48
La rubrica Cronica „Astrei", este prezentată activitatea societăţii. Astfel, la
capilolul Conferinţe este amintilă conferinţa comandorului Aurel Negulescu cunoscut sub pseudonimul literar Moş Delamare -, care a avut drept temă călătoria
bricului „Mircea" şi cele mai lungi voiajuri făcute de vasele româneşti. Conferinţa,
audiată mai ales de intelectuali, a fost însoţită şi de un film al călătoriei bricului. 49
Anul 1930 a marcat începutul declinului pentru „Astra Dobrogeană",
datorită, în primul rând, problemelor financiare. Aceasta explică şi desfiinţarea
revistei, care a rămas, însă, un punct de referinţă pentru societatea dobrogeană.
Conducerea centrala „Astrei" remarcă însă priceperea şi sufletul conducerii
„Astrei Dobrogene" - în primul rând a preşedintelui său, generalul I. Vlădescu,
membrii săi „cheltuind bani din propria pungă". 50 S-au încercat „resuscitări", din
păcate, fără rezultat. Urmările s-au resimţit puternic în anii ce au urmat. În anii
1931-1933, din lipsa mijloacelor, „Astra Dobrogeană" nu a mai putut activa, decât
în oraşul Constanţa. 51
Despre activitatea „Astrei Dobrogene" în anul 1933/1934 nu deţinem prea
multe informaţii. Îl regăsim însă pe generalul de divizie în rezervă Ioan Vlădescu
şi pe dr. P. Stoenescu - preşedinte al filialei Constanţa - angrenaţi în activitatea
Ligii Antirevizioniste Române. Cei doi participă, pe 28 mai 1933, la o adunare a
45

Loc. cit., nr. 1, 4 mai 1929, p. 20.
Loc. cit., nr. 2, 10 mai 1929, p. 14-16; nr. 6-7, sep.-oct. 1929, p. 22-24.
"Loc. cit„ nr. 6-7, sep.-oct. 1929, p. 5-9.
48
Loc. cit„ II, nr. 1, mar. 1930, p. 26.
49
Gaby, Cronica „Astrei", în loc. cit„ p. 24-26.
50
G. Preda, op. cit„ p. 133; „Transilvania", 61, nr. 7-10, iul.-oct. 1930, p. 104; cf. Elena Dunăreanu,
op. cit„ p. 368.
51
G. Preda, op. cit„ p. 134.
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Ligii Amintite. 52 De altfel, peste 2 ani, pe 18 noiembrie 1935, preşedintele „Astrei
Dobrogene" îi scria Preşedintelui Ligii Antirevizioniste Regionala Constanţa,
exprimându-şi regretul că nu a putut răspunde invitaţiei de a participa, pe 1
decembrie, la ziua Ligii amintite, datorită primirii întârziate a adresei. 53
Raportul general al Comitetului Central al „Astrei" asupra activităţii sale
din 1934/1935 menţiona că „Astra Dobrogeană nu a mai dat, timp de mai mulţi
ani, nici un semn de activitate. ln consecinţă, comitetul central întrunit în şedinţa
din 4 mai 1935 a decis desfiinţarea acestei regionale, rămânând în Dobrogea numai
Despărţământul Constanţa, ca organizaţie culturală a instituţiunii noastre". 54
*

Am dorit să expun, în cea mai mare parte a acestei comunicări, un material
faptic bogat, care, pentru o comunicare de idei chiar ar constitui o încărcătură
poate inutilă. Dar, cum istoria este realizată de oamenii care trăiesc într-un timp
anume, într-un spaţiu anume, înfăptuiesc, construiesc, participă, expun atitudini
şi idei, am văduvi tema pe care ne-am propus-o dacă am pluti, teoretic şi ideatic,
pe deasupra evenimentelor.

Arh. Naţionale Constanţa, fond Episcopia Constanţa, nr. 1, voi. II, f. 118.
Loc. cit, f. 156.
54
G. Preda, op. cit„ p. 134; „Transilvania'', 66, nr. 4, iul-aug. 1935, p. 188; cf. Elena
op. cit„ p. 369.
52

53
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CONSIDERATU ASUPRAACTIVITĂTII
'
'
SOCIETĂŢII „MUNCĂ ŞI VOIE BUNĂ ÎN
JUDEŢUL HUNEDOARA
11

MARIA-CRISTI NA PLOSCĂ

CONSIDERA TIONS ON THE ACTIVITY OF ORGANIZATION
„MUNCĂ ŞI VOIE BUNĂ" (WORK AND CHEERFULNESS) IN
HUNEDOARA COUNTY
Abstract: The organization „Muncă şi voie bună" appeared after the
Constitution of 1938 was promulgated. The organization had similar types in
Europe as France, Italy, Germany, Hungary, Greece. Its purpose was the
workers' spending offree time of as effective as possible. For that they had to
organize public library, radio broadcast, trips in countryside, various
performances.
Here we have an interesting example of one of the mast important
feast organized by this association-May Day. It was celebrated with great
pomp in 1940, in Hunedoara county.
Rezumat: Societatea „Muncă şi voie bună" a apărut după ce a fost
promulgată Constituţia din 1938. Scietatea a avut modele similare în Europa,
cum ar fi în Franţa, Italia, Germania, Ungaria şi Grecia. Scopul acesteia a
fost ca petrecerea timpului liber de către muncitori să fie cât mai eficientă
posibil. ln acest scop au trebuit să înfiinţeze biblioteci publublice, emisiuni/a
posturile de radio, excursii prin ţară şi diferite spectacole. Aici avem un
exemplu interesant al uneia dintre cele mai importante sărbători organizate
de aceste societăţi - ziua de 1 Mai, care a fost sărbătorită cu mare pompă în
1940 în judeţul Hunedoara.
Keywords: Organization „Muncă şi Voie Bună", spare time setup, I''
of May, elevation of the worker, traditional libraries.
Cuvinte-cheie: Societatea „Muncă şi Voie Bună", organizarea
timpului liber, 1 Mai, cultivarea muncitorului, biblioteci populare.
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Odată

cu instaurarea regimului de autoritate monarhică în 1938, prin
apar schimbări în organizarea Regatului României. Ca nouă
unitate administrativă este creat ţinutul. România era împărţită în zece ţinuturi
(Olt, Argeş, Mării, Dunării, Nistru, Prut, Suceava, Alba-Iulia, Crişurilor, Timis)
conduse de rezidenţi regali numiţi direct prin decret regal de către Carol II. În
aceeaşi perioadă Sindicatele au fost dizolvate, iar prin decretul lege din 12
octombrie 1938 s-au creat breslele de lucrători, funcţionari particulari şi meseriaşi.
Breslele îşi vor exercita activitatea numai pe plan naţional, însă nu puteau fi
afiliate organizaţiilor cu caracter internaţional sau reprezentate în cadrul
manifestaţiilor sau congreselor internaţionale fără autorizaţie expresă a
Ministerului Muncii1.
Ca toate mijloacele de informare din România interbelică, presa şi radioul,
ce au propagat şi popularizat existenţa acestei organizaţii, prestigioasa revistă
orădeană „Cele Trei Crişuri" a dedicat un număr special acestei organizaţii. În
editorialul acesteia se evidenţia: „De la crearea FRN, inspirat de Suveranul ţării,
problema muncitorimii a luat un extraordinar avânt prin organizaţia Muncă şi
Voie Bună. Această mare problemă a timpului a găsit în actualul regim al FRN
prin intelectualul cu suflet românesc al Ministerului Muncii, profesor Mihai
Ralea, un priceput îndrumător de înaltă ţinută morală şi de energic avânt tineresc
alături de energicii săi colaboratori" 2•
Mihail Ralea spunea în paginile aceleiaşi reviste-„Organizaţia Muncă şi
Voie Bună e reflexul român adaptat nevoilor şi moravurilor noastre, comune
epocii noastre, pornit să ofere celor cari privesc din greu accesul bunurilor şi al
valorilor spirituale. Ţările prezente aici au adus la expoziţia noastră strălucita
contribuţie: Bulgaria, Germania, Grecia, Franţa, Italia au obţinut importante
rezultate în realizarea acestui nobil scop.
Ca şi Straja Ţării şi Serviciul Social, Muncă şi Voie Bună, e o operă română
creată de Carol 11" 3•
În Europa primul congres internaţional pentru întrebuinţarea timpului
liber al muncitorilor, s-a întrunit la Liege în 1930 şi a hotărât în urma
propunerilor făcute de deputatul Pierard crearea unei comisii Internaţionale pe
lângă Biroul Internaţional al Muncii la Geneva, care să încurajeze şi să coordoneze
toate eforturile făcute în diferite state. Au urmat congrese internaţionale la Los
Angeles - 1932, Geneva - 1934, când a avut loc reuniunea de constituire a
Comisiei Internaţionale pentru întrebuinţarea timpului liber al muncitorilor. În
iunie 1935 la Bruxelles, cu prilejul Expoziţie Internaţionale şi prin insistenţa
Biroului Internaţional al Muncii din Geneva a avut loc şi Congresul internaţional
Constituţia adoptată

1

Istoria Românilor, voi. VIII, Buc. 2003.
Cele Trei Crişuri, Anale Culturale, 9-10/1939, p. 167.
3
Ibidem.
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timpului liber al muncitorilor. Congresul era organizat pe 6
secţiuni: „Organizarea generală", „Metode de educaţie populară", „Arta în
organizarea timpului liber al muncitorilor", „Rolul bibliotecii populare în
organizarea timpului liber al muncitorilor", „Educaţia populară prin radiofonie",
4
„Distracţii în aer liber" •
Biroul acestei organizaţii internaţionale urma să aibă sediul la Geneva. În
1936 are loc un congres internaţional, la care au participat 51 de naţiuni. De obicei
aici se desfăşurau congresele anuale ale organizaţiei naţionale „Kraft durch
Freude". La Roma în 1938 a avut loc congresul mondial „Lavoro e gioia". Acesta a
fost organizat graţie asociaţiei naţionale „Dopolavoro".
în ţările vecine României din Balcani existau organizaţii similare. Astfel
Bulgaria avea „Muncă şi Bucurie", formată în 1937, sub preşedinţia Ministerului
Educaţiei Naţionale. Prin aceasta se evidenţiau educaţia tineretului, reânvierea
<latinelor străbune prin serbarea grâului, a Sfântului Lazăr şi a zilei de 1 mai.
Grecia-mişcarea, a luat fiinţă sub auspiciile căminelor muncitoreşti numite
Ergatiki Estia. Iugoslavia-mişcare naţională a salariaţilor „Iugoras" iar în Ungaria
exista organizaţia „Preţuieşte munca"5.
În România organizaţia „Muncă şi voie bună" a fost creată în 1938 scopul
fiind instruirea, cultivarea muncitorului, organizarea timpului liber al acestuia cât
mai eficient „Ministerul Muncii luând în considerare problema întrebuinţării
timpului liber al muncitorilor a înfiinţat o organizaţie care să se ocupe de această
problemă" 6 În scopul îndeplinirii acestor deziderate se dorea difuzarea ideilor prin
organizarea bibliotecilor muncitoreşti, producţiilor teatrale, emisiunilor
organizate de către radio. Bibliotecile muncitoreşti erau afiliate Ministerului
Muncii-căminelor de ucenici, şcolilor de ucenici, camerelor de muncă fie vreunei
asociaţii profesionale serioase cu activitate cunoscută(societăţi de funcţionari
particulari, asociaţii de meseriaşi), fie pe lângă o fabrică muncitorească.
Cărţile potrivite erau de cultură generală şi de specialitate popularizată.
Comisia specială compusă din literaţi, tehnicieni, muncitori şi muncitoare va
selecţiona şi va indica volumele ce trebuie achiziţionate pentru biblioteci. Urmau a
fi organizate conferinţe, în cartiere muncitoreşti, în săli închiriate sau în fabrici.
Subiectele abordate: igienă, geografie, istorie naţională, probleme sociale,
literatură, ştiinţă popularizată, religie, progres şi civilizaţie. De obicei acestea se
organizau duminica, în Bucureşti, câte zece în diferite cartiere apoi in 23 centre
din ţară.
Rol important în „cultivarea muncitorilor" avea teatrul „Muncă şi voie
bună'', prin reprezentări zilnice în capitală şi turnee permanente lunare, pe un
pentru

4

5
6

Ibidem, p. 170.
Ibidem.
DJHAN, fond prefectura Judeţului Hunedoara, dosar 160/I 941, fila 86.
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itinerariu fix în cele mai însemnate centre muncitoreşti din provincie. Teatrul
central furnizează repertoriu şi material iar la nevoie chiar actori-tuturor
instituţiilor sau fabricilor care au echipe de diletanţi şi vor să dea spectacole. Se
lucra la organizarea unor cursuri speciale de regizori teatrali la care vor fi invitaţi
să ia parte delegaţi ai intreprinderilor mari.
Radioul o altă componentă a mijloacelor de propagare a culturii, avea un
impact deosebit prin transmisia emisiunii „Ora muncă şi voie bună" care „
... strânge muncitorii de toate categoriile şi din toate colţurile ţării în faţa cutiei
fermecate pentru a asculta programele". Aceasta conţinea sfaturi practice,
informaţii tehnice, fiind organizate de profesorul universitar Alexandru Marcu.
Subiectele abordate: principiile călăuzitoare ale organizaţiei „Muncă şi voie bună",
cultura generală a muncitorului, asistenţa socială, legislaţia muncitorească,
problemele de economie politică. Dintre vorbitorii mai imp: M. Ralea, ing. Stavri
Cunescu, prof. l.Simionescu, T.Vianu, P.P. Panaitescu, Th. Capidan, Octav
Onicescu, V.I. Popa7•
Organizaţia „Muncă şi Voie Bună", prin excursiile pe care le organiza a dat
posibilitatea muncitorilor „să cunoască ţara, să petreacă ore de tihnită reculegere
în aer liber".Ca destinaţii putem aminti: Câmpulung Muscel, Braşov, Vâlcov,
Constanţa, Snagov, Slănic Prahova, Galaţi, Lacul Roşu de la Gheorghieni, Cluj,
Salinele din Târgu Ocna, Buşteni, Sinaia.
În 1939 la Bucureşti şi-a început apariţia revista ilustrată săptămânală
„Muncă şi voie bună". Din 1941 titlul acesteia devine „Muncitorul naţional
român". Revista sub acest titlu a continuat să apară până în mai-iunie 1944.
Dintre directori amintim M. Sadoveanu (1939-1940), Pan M. Vizirescu (19411944). Mihail Ralea preciza că publicaţia este „menită să creeze condiţii de
redeşteptare a conştiinţei muncitoreşti". Bogat ilustrată, revista conţine ştiri şi
fapte, articole de M. Sadoveanu, Tudor Vianu, Gala Galaction, cronici literare
semnate de Mihail Sebastian 8 .
Acest tip de organizaţie a avut sedii în fiecare ţinut al României.
În judeţul Hunedoara informaţii despre existenţa asociaţiei „Muncă şi voie
bună", există din 1938, mai precis din circulara trimisă de rezidentul regal al
ţinutului Timiş rugând autorităţile judeţului Hunedoara să acorde sprijin celor
menţionate în legea de organizare a activităţii organizaţiei „Muncă şi voie bună".
Printr-o nouă circulară, sunt citate articolele 24,25,26 din legea pentru
organizarea activităţii asociaţiei, ziua de !Mai-consacrată ca „ziua muncii şi a
voiei bune" se va sărbători în toată ţara după un program care cuprinde pe lângă
alte manifestări şi un serviciu religios în prezenţa autorităţilor. Se cerea sprijin7

8

Ibidem, p. 174.
I. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, p. 297.
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„participând la aceste sărbătoriri şi înlesnind organelor noastre aducerea la
îndeplinire a măsurilor ce trebuie luate" (M. Ralea)9.
Prefecturile au primit machete cu forma şi culorile, pe care trebuiau să le
conţină steagurile organizaţiei. Steagurile erau compuse din culorile roşu-albastru,
pe culoarea albastră era aplicată insigna organizaţiei. Aceasta era formată din
roata dinţată galbenă, pe fond roşu, în mijloc vulturul din stema ţării în culoare
gris-argintiu. Diametrul insignei va fi egal cu lăţimea fâşiei albastre şi va fi aşezată
pe steag la o distanţă de sus în jos pe 2/3 din diametrul ei. Insigna se aplică pe
ambele feţe ale steagului spate în spate. Dimensiuni:0,75 lăţime-1,50 lungime sau
lm lăţime - 2m lungime 10 •
Apropierea zilei de 1 Mai a generat primirea de către prefecturi a unor
circulare privind modul de sărbătorire al acestei zile. Circulara se numea
„Instrucţiuni în legătură cu serbarea zilei de lMai". Se preciza că în toate
localităţile cu viaţă muncitorească de seamă se va oficia un Te Deum, în ziua de 1
Mai, în prezenţa autorităţilor, a reprezentanţilor industriei, comerţului, ai
breslelor „Te Deum-uri preamărind munca şi voia bună". Erau invitate toate
autorităţile civile şi militare, clerul de toate confesiunile, corpul didactic,
magistratura, baroul, inspectoratele, reprezentanţii industrie, comerţului, ai
breslelor, poliţia, FRN, Straja Ţării.
Steagul organizaţiei urma să fie arborat în măsura posibilităţilor peste tot „ziua
Muncii şi Vaiei Bune-o înţelegem în sensul unei generoase împăcări a categoriilor
sociale şi a solidarităţii lor cu nevoile şi aspiraţiile permanente ale neamului".
Pentru o participare cât mai numeroasă, s-a propus organizarea de către
bresle de serbări câmpeneşti, dar şi producţii artistice: cântece, coruri, orchestre,
dansuri, întreceri sportive. Preţurile reprezentărilor teatrale şi biletele pentru
cinematografe trebuiau să fie reduse.
Insignele organizaţiei trebuiau purtate obligatoriu la aceste manifestări.
lată descrierea sărbătoririi zilei de 1 mai în oraşul Hunedoara:"9,30
adunarea muncitorilor la sediul breslei, încolonarea în frunte a fanfarei Uzinelor
Statului, au mers la biserica unde la orele I Os-a oficiat un serviciu divin. Au urmat
apoi discursurile protopopului Nicolae Suciu, apoi din partea Ministerului
Muncii-Anghel Constantinescu. Au arătat însemnătatea zilei, preamărind munca
cinstită în cadrul guvernării de azi. Asistenţa s-a încolonat în frunte cu autorităţile
şi fanfara şi au parcurs străzile oraşului până la sediul breslei unde intonându-se
Imnul regal, serbarea a luat sfârşit. După masa la orele 3 a avut loc o serbare
câmpenească, dar din cauza timpului nefavorabil nu a putut fi ţinută. Serbarea s-a
încheiat la orele 2 noaptea în Pavilionul Uzinelor" 11 •
DJHAN, fond Prefectura Judeţului Hunedoara, dosar 160/l941, fila 74.
Idem, fila 55.
11
DJHAN, fond Prefectura Judeţului Hunedoara, dosar 160/1941, fila 63.

9
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Un alt exemplu sugestiv îl constituie serbările din Petroşani, cu aceeaşi
ocazie „la orele 6 a.m. muzica muncitorească a dat deşteptarea în coloniile
muncitoreşti; la 9,30-150 muncitori în frunte cu muzica şi drapelele au parcurs
străzile în cea mai perfectă ordine unde în faţa Primăriei aşteptau autorităţile care
s-au alăturat convoiului plecând spre locul serbării câmpeneşti: Te Deum ţinut de
Protopopul ortodox Ioan Duma, care a ţinut o cuvântare. Muncitorul Legrand
Iosif a recitat poezia Epopeea Muncii de Gheorghe Buzea. S-a intonat Imnul Regal
apoi a urmat masa la iarbă verde. Ora 18 serbarea s-a terminat din cauza timpului
nefavorabil. A avut loc o petrecere cu dans în Cazinoul Muncitoresc. Oraşul a fost
pavoazat cu drapelul naţional şi cel al organizaţiei, iar tariful biletelor de
cinematograf a avut preţ redus" 12 •
Un raport semnat de prefectul judeţului Hunedoara şi trimis rezidentului
Timiş, ne oferă o imagine de ansamblu a sărbătoririi zilei de 1 Mai în judeţ „Ziua
Muncii şi a voiei bune, a fost sărbătorită după următorul program. Astfel aceasta
s-a organizat în localităţile cu viaţă muncitorească de seamă:
Oraşul Petroşani şi căminele Vulcan, Lupeni, Aninoasa, centrele
muncitoreşti a minelor de cărbuni din Valea Jiului.
Oraşul Hunedoara şi comunele Crişeni, Ghelar şi Teliucul Inferior, centre
ale industriei metalurgice şi a uzinelor de fier.
Certejul de Jos, Brad, Săcărâmbu, centrele minelor de aur.
Barul Mare, centrul industriei ceramice.
Deva, Orăştie, Haţeg centre urbane, a breslelor comerciale şi industriale,
au fost oficiate Te deum-uri în prezenţa autorităţilor locale, a
reprezentanţilor industriei, comerţului şi a breslelor, unde prin
cuvântările rostite s-a preamărit munca cinstită în cadrele guvernării
chibzuite de astăzi.
După oficierea serviciului religios unde au luat cuvântul şi reprezentanţii
breslelor, formaţiuni de muncitori cu steagurile Muncă şi Voie Bună au parcurs
străzile principale din localităţi dând astfel şi demonstrând aspectul decorativ al
serbării zilei. Au fost organizate reprezentări cinematografice în localităţi cu
cinematografe, la preţuri scăzute, pentru populaţia muncitorească.
Serbările câmpeneşti au fost organizate în toate centrele muncitoreşti, din
judeţ cu program de producţii artistice: cântece, jocuri, întreceri sportive, fanfare,
însă din cauza timpului nefavorabil acestea n-au putut fi ţinute decât în localităţile
Petroşeni şi Barul-Mare dar şi în acestea numai în parte cât a fost timpul bun.
Avem onoare a vă raporta că această sărbătoare a zilei de 1 Mai a decurs pe
lângă fastul cuvenit, în deplin acord şi perfectă colaborare cu toate organele
dependente de Ministerul Muncii aflate în centrele mai sus amintite şi cu
concursul armonios al autorităţilor administraţiei locale, aşa încât programul s-a
12

Idem, fila 59.
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într-o atmosferă de înţelegere şi în însufleţire patriotică,
nesemnalându-se nici un incident care ar da prilej de observaţiune" •
Cursul evenimentelor din vara şi toamna anului 1940, au adus schimbări în
denumirea organizaţiei şi în obiectivele sale astfel organizaţia „Muncă şi voie bună
„ va deveni „Luptă şi Lumină", ocupându-se în special de programe sociale pentru
muncitori, fără fastul şi festivismul atins în perioada 1939-1940. Organizaţia îşi va
desfăşura activitatea până în 1944.
13

Model de steag al

13

organizaţiei.

Idem, fila 53.
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CATALOGUL DE PRODUSE AL
ANTREPOZITULUI DE CIMENT ŞI MATERIALE
DE CONSTRUCTII „ROSENBERG Izs6"
'
ORADEA
RONALD HOCHHAUSER

PRODUCTS CATALOGUE OF THE CEMENT AND CONSTRUCTION
MATERIALS WAREHOUSE „ROSENBERG IZSO" ORADEA
Abstract: This well conceived advertising catalogue of „ROSENBERG
IZSO'S" Cement and Building Materials Warehouse was edited by the
Sonnenfeld Graphical Institute from Oradea. lt contains 64 models, each
position is numbered, beside there is attached the price in korona (old
hungarian money) of a square metre of pavement.
The proposed models are probably the copies of prototypes made in
factories from abroad, it's alsa possible they were designed by some employees
payed specially for this purpose, or they were the resuit of collaboration with
contemporary architects from Oradea at the beginning of the century.
The pavements proposed in „Rosenberg Izs6's" advertisement book suit
to any fastidiousness with their stylishness and ingenuity.
From the effect of decorative simplicity of the concrete tiles coloured in
white-black-red made in chess composition, we can meet the right or round
borders of greek meanders, vegetal elements stylized at /imit, until those witch
are very near to reality.
The composition is built up aut of modules which constitute girdled
fields with borders. There are comprised sophisticated fields in geometrica/
borders, or on the contrary, geometries on large surfaces are endosed by
undulatory edges.
The decorative elements (be them of oriental or ancient greek origin)
have a low keyed chromatic, indifferent of the cultural provenience. The
white-grey is the dominant colour which stresses the black, red and blue
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nuance, realizing a flat decorativism note. The relation between chrom yellow and English red, between blue and black raises a pictorial effect
stumped by the black mosaic texture.
Rezumat: Gândit într-un mod inteligent, catalogul de produse al
Antrepozitului de ciment şi materiale de construcţii „Izs6 Rosenberg", a fost
editat de Institutul de grafică „Sonnenfeld" din Oradea. Tipăritura prezintă
şaizeci şi patru de modele, unele dintre ele având la rândul lor un număr
diferit de poziţii coloristice. Fiecare poziţie este numerotată, alături fiind
indicat şi preţul în coroane al unui metru pătrat de produs.
Nu este greu de presupus faptul că modelele propuse pot fi imitaţii ale
unor prototipuri realizate de fabrici din străinătate. Pe de altă parte, este tot
atât de posibil ca ele să fi fost proiectate de către persoana/ul specializat,
angajat de firmă în acest scop, ori să fi fost rezultatul colaborării cu arhitecţii
şi cu designerii activi din Oradea acelor vremuri.
Pavimentele (modelele) propuse în caietul-reclamă de Izs6 Rosenberg
răspund - cu talent şi ingeniozitate şi, poate, mai ales cu respect pentru
comanditar - oricăror pretenţii.
De la simplitatea decorativă a plăcilor de ciment colorate în alb, negru
şi roşu, cu rezolvări compoziţionale sub formă de tablă de şah, se trece la
chenare cu meandre greceşti drepte sau rotunde, apoi la elemente vegetale
stilizate la limită ori, din contră, atât de apropiate de realitate, încât s-ar
putea nominaliza specia avută drept model.
Compoziţia este realizată din module care, prin repetare, alcătuiesc
câmpuri ce sunt înconjurate de chenare. Astfel, câmpuri sofisticate sunt
cuprinse în chenare geometrice ori, dimpotrivă, geometrii în suprafeţe extinse
sunt împrejmuite de margini unduitoare.
Indiferent de influenţa culturală din care s-au născut elementele
decorative (orientală: zvastica-simbol solar, crinul pustiului, spirala pătrată
închisă sau antică greacă: meandrele şi volutele) ele au o cromatică reţinută.
Albul-gri este dominanta care pune în valoare negrul, roşul şi albastrul,
realizând o percepţie de decorativism plat. Relaţia dintre galbenul-crom şi
roşul-englez, dintre albastru şi negru, produce un efect pictural estompat de
textura mozaicată neagră.
Keywords: cement and construction materials warehouse „Rosenberg
Iszo" Oradea, products catalogue, decorative elements, pavements (models),
advertising graphics.
Cuvinte-cheie: antrepozitul de ciment şi materiale de construcţii
„Rosenberg Iszo" Oradea, catalogul de produse, elemente decorative,
pavimente (modele), grafica publicitară.
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Gândit într-un mod inteligent, catalogul de produse al Antrepozitului de
ciment şi materiale de construcţii „Rosenberg Izs6" 1, a fost editat de Institutul de
grafică „Sonnenfeld" din Oradea. Această instituţie tipografică de marcă a
prosperat, pe întreg parcursul existenţei sale, mulţumită unui plan managerial
bine pus la punct şi graţie specialiştilor, tipografilor şi creatorilor de modele sau
designerilor ce şi-au desfăşurat activitatea în cadrul ei. Atât industria tipografică,
cât şi munca artistică creativă constituie un obiect de studiu aparte, ce merită
aprofundat!
Catalogul ne-a fost prezentat cu ocazia unor cercetări efectuate pe teren, la
S.C. Congips S.A. Oradea, succesorul legal al Fabricii de Azbociment. El intră în
atenţia cercetătorilor, specialişti în domeniu, ca o mărturie de epocă.
Tipăritura prezintă şaizeci şi patru de modele, unele dintre ele având la
rândul lor un număr diferit de poziţii coloristice. Fiecare poziţie este numerotată,
alături fiind indicat şi preţul în coroane al unui metru pătrat de produs. Numele
comanditarului catalogului este Rosenberg Izs6, însuşi proprietarul firmei.
Producător, comerciant şi ofertant de servicii, Rosenberg Izs6 este un orădean
naturalizat ce provine din rândul evreilor care s-au stabilit aici şi care, prin
obiectul activităţii lor, au contribuit necontenit la dezvoltarea industrială şi
arhitectonică a urbei străbătute de Crişul Repede.
Pierzându-şi caracterul de promovare de odinioară, catalogul-reclamă
devine un instrument de posibilă reconstituire pentru cercetătorii interesaţi de
perioada începutului de secol XX. El poate fi, totodată, şi un îndreptar deosebit de
preţios în situaţia în care clădirile construite în perioada belle epoque-ului sau
chiar mai devreme ar constitui obiectul unor conservări şi al unor restaurări.
Publicaţia îşi familiarizează treptat clienţii atât cu performanţele tehnice, cât
şi cu rezolvările plastice: „ .. .Experienţa a demonstrat că utilizarea plăcilor de
marmură pentru mozaicare, la pavaje interioare, este mai avantajoasă decât
folosirea în acelaşi scop a plăcilor ceramice de Mettlach (localitate situată în landul
german Saar - n.a), din import, firesc mai scumpe. Motivaţia este simplă: plăcile
pentru pavare interioră, sunt obţinute prin presare, din cele mai tenace marmure.
Operaţia tehnologică este realizată cu prese hidraulice de înaltă presiune. ln urma
operaţiei, pe stratul superficial al plăcii se formează un strat dur, deosebit de
rezistent la uzură. Sub privinţa aspectului, produsul finit este competitiv cu orice alt
produs similar mai scump.
Antrepozitul de ciment şi materiale de construcţii „Rosenberg Izs6" a fost constituit în anul 1898
sub formă de societate pe acţiuni, având ca principale obiecte de activitate: fabricarea şi
comercializarea cimentului, a articolelor din mozaic, a şisturilor din azbest, a plăcilor asfaltate, a
lubrifianţilor obţinuţi din uleiuri vegetale; prelucrarea şi comercializarea articolelor din catran;
realizarea diferitelor lucrări din beton şi beton armat; elaborarea pe cale industrială a diverselor
articole chimice. Cf. Studii şi comunicări, 1999, nr. 4-5 p. 269, articol de Ronald Hochhauser,
Pavimente de interior în maniera „Artei 1900" în edificii orădene.
1
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Plăcile

de ciment, fabricate de firma mea, se bucură deja de popularitate;
calitatea superioară garantată şi preţul accesibil pentru toate buzunarele face
inutilă procurarea produselor asemănătoare, din Budapesta. Mai mult, se poate
economisi şi taxa de transport feroviar pe ruta Budapesta-Oradea."

Fig. 1.

Placă

de marmură pentru mozaicare.
Chenar - model nr. 202
Câmp interior - model nr. 10
Preţ: 6,30 coroane/m 2

de marmură pentru
mozaicare.
Chenar - model nr. 210
Câmp interior - model nr. 26
Preţ: 8 coroane/m 2

Fig. 3.

Placă

Fig. 2.

Fig. 4.

Placă

de marmură pentru mozaicare.
Chenar - model nr. 205
Câmp interior - model nr. 16
Preţ: 6,30 coroane/m 2

Placă

de marmură pentru mozaicare.
Chenar - model nr. 212
Câmp interior - model nr. 28
Preţ: 8 coroane/m 2

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Catalogul de produse al antrepozitului de ciment

şi

materiale de

construcţii

„Rosenberg lzs6" 565

Nu este greu de presupus faptul că modelele propuse pot fi imitaţii ale unor
prototipuri realizate de fabrici din străinătate. Pe de altă parte, este tot atât de
posibil ca ele să fi fost proiectate de către persoanalul specializat, angajat de firmă
în acest scop, ori să fi fost rezultatul colaborării cu arhitecţii şi cu designerii activi
din Oradea acelor vremuri.
Pavimentele (modelele) propuse în caietul-reclamă de Rosenberg Izs6
răspund - cu talent şi ingeniozitate şi, poate, mai ales cu respect pentru
comanditar - oricăror pretenţii.De la simplitatea decorativă a plăcilor de ciment
colorate în alb, negru şi roşu, cu rezolvări compoziţionale sub formă de tablă de
şah, se trece la chenare cu meandre greceşti drepte sau rotunde, apoi la elemente
vegetale stilizate la limită ori, din contră, atât de apropiate de realitate, încât s-ar
putea nominaliza specia avută drept model.

Fig. 5. Placă de ciment.
Chenar - model nr. 101
Câmp interior - model nr. 19
Preţ:

3,80 coroane/m 2

Fig. 6. Placă de ciment.
Chenar - model nr. 109
Câmp interior - model nr. 16
Preţ:

4 coroane/m 2

Compoziţia este realizată din module care, prin repetare, alcătuiesc
câmpuri ce sunt înconjurate de chenare. Astfel, câmpuri sofisticate sunt cuprinse
în chenare geometrice ori, dimpotrivă, geometrii în suprafeţe extinse sunt
împrejmuite de margini unduitoare.
Indiferent de influenţa culturală din care s-au născut elementele decorative
(orientală: zvastica-simbol solar, crinul pustiului, spirala pătrată închisă sau antică
greacă: meandrele şi volutele) ele au o cromatică reţinută. Albul-gri este
dominanta care pune în valoare negrul, roşul şi albastrul, realizând o percepţie de
decorativism plat. Relaţia dintre galbenul-crom şi roşul-englez, dintre albastru şi
negru, produce un efect pictural estompat de textura mozaicată neagră.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Fig 7.

Placă

de ciment.

Chenar- model nr. 110
Câmp interior - model nr. 18
Preţ: 3,80

coroane/m 2

Fig 8.

Placă

de ciment.

Chenar - model nr. 111
Câmp interior - model nr. 21
Preţ: 3,80

coroane/m 2

Referitor la condiţiile generale de vânzare, publicaţia face cunoscute
aspecte:
1. Preţurile din catalog sunt exprimate în coroane. Ele sunt valabile la
achiziţionarea de produse, în numerar, din fabrică ori din depozitul
propriu. Valorile nu sunt fixe, ele ţin seama de eventualele creşteri sau
scăderi de preţ, în acest sens firma neasumându-şi obligativitatea
informării în prealabil.
2. Transportul se efectuează întotdeauna pe spezele şi riscul
comanditarului. Firma nu-şi asumă nici un fel de răspundere pentru
eventualele lipsuri sau deteriorări de produse, petrecute în timpul
transportului. De asemenea, nu oferă nici o recompensă.
3. Produsele vor fi expediate neambalate; la cerere, marfa va fi
împachetată. !n această situaţie, preţul de cost va include şi preţul
ambalajului.
4. Staţiile de expediţie şi destinaţie, pe cale ferată, sunt următoarele:
a) Staţia Oradea - pentru cantităţi mici de produse;
b) Staţia Oradea-Piaţa Mare - pentru cantităţi mari (vagoane) de
produse;
5) Reclamaţiile clienţilor sunt luate în considerare în intervalul de
până la opt zile de la expedierea mărfii.

următoarele
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ocazionali sunt rugaţi să plătească pe loc un
avans de 10% din valoarea comenzii. ln lipsa unei clauze speciale,
plata integrală se va efectua prin ramburs, la onorarea comenzii.
7) Plăţile se vor efectua cu ordin de plată, la una din următoarele
destinaţii: Rosenberg Izs6, Oradea sau în contul nr. 8642,
disponibil la Casa de Economii a Poştei.
8) Odată cu lansarea comenzilor, se vor specifica: denumirea,
dimensiunile şi numărul modelului, aşa cum apare în catalog. ln
cazul plăcilor de marmură sau ciment, se vor indica numărul
câmpului interior şi cel al chenarului (bordurii). De asemenea, se
vor anexa comenzii planul suprafeţei ce urmează a fi pavată, cu
marcarea exactă a adânciturilor de la ferestre şi uşi. ln baza
planului anexat, specialiştii firmei vor întocmi un proiect de lucru
ce va servi executantului lucrării.
9) Plăcile de marmură pentru mozaicare au suprafaţa de trafic
şlefuită. La cerere, se pot livra plăci de marmură cu suprafaţa de
trafic lustruită. ln acest ultim caz, preţul unui metru pătrat creşte
cu 2 coroane şi 50 fileri. Nu se recomandă lustruirea, deoarece
plăcile capătă un luciu frumos după o utilizare de 4-5 săptămâni
şi după curăţiri dese cu apă sau soluţie de apă cu sodă.
10) Masa unui metru pătrat de placă de ciment, ca şi cea a unei
cantităţi similare de placă de marmură mozaicată este de 50 kg.
Având un scop bine definit, cel al atragerii unei clientele fidele, proprietarul
antrepozitului de materiale pentru construcţii dezvăluie:
„ .. .ln privinţa calităţii şi cantităţii, fabrica de tuburi din ciment, aflată în
proprietatea mea, poate îndeplini cele mai rafinate dorinţe. Secţia de piatră
sintetică, fabrică o gamă variată de produse dintre cele mai dichisite, la preţuri
moderate. Mă angajez la executarea construcţiilor din beton şi fier-beton, de toate
tipurile. De asemenea, execut lucrări de canalizare. Toate informaţiile referitoare la
serviciile oferite, vă vor fi comunicate, fie personal, prin deplasarea la adresa
solicitată, fie pe cale scrisă. Beneficiind de reprezentanţa generală a Fabricii de
ciment din BeoCin (în prezent localitate în provincia Voivodina, Serbia - n.a), am
posibilitatea să vă ofer, la preţuri accesibile, ciment portland (obţinut prin
pulverizarea unui amestec de argilă şi de cretă calcinată - n.a) şi ciment roman
(piatră spartă cimentată cu var hidraulic - n.a). Mi-am extins depozitul de
materiale pentru construcţii, şi l-am utilat cu o mare diversitate de produse."
Semnalarea existenţei acestui catalog-reclamă cu valoare de document este
un demers ce merită evidenţiat. Totodată, această acţiune reprezintă o invitaţie la
aprofundarea unor studii pe un teren mai puţin cercetat, care ar putea oferi
informaţii inedite în cea ce priveşte: producţia industrială, serviciile şi comerţul
6)

Beneficiarii/clienţii

construcţii
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din epocă; denumirile unor unităţi de produqie şi a unor societăţi comerciale;
familiile de comercianţi; diversele modalităţi de a practica grafica publicitară;
posibilităţile de identificare a unor produse prin intermediul siglelor
producătorilor şi, nu în ultimul rând, evoluţia tipăriturilor din acest sector şi a
gustului artistic manifestat în epocă.
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LUPTA PENTRU AUTONOMIE A BISERICII
ROMÂNE UNITE ÎN ANII 1897-1918
GEORGE-CIPRIAN ROBOTIN

ROMANIAN UNIATE CHURCH'S FIGHT FOR AUTONOMY IN THE
YEARS 1897-1918

Abstract: On 26'h November 1853 the letter „Ecclesiam Christi" was

issued, and it setup the new Mitropolitan District of Alba Iulia and Făgăraş,
with the center at Blaj.
Immediately after the set up of the Austo-Hungarian dualist
monarchy (I 867), the Hungarian Catholic poli tical circles had thought of an
„autonomy'' of the Roman-Catholic Church in Hungary, which is the
independence of the A ustrian Catholic hierarchy, including the one regarding
the denominational educational institutions. However, this „Hungarian
Catholic autonomy'' wanted to include also the Romanian Uniate Church
jrom Transylvania, in order to change its believers into Hungarians, which
they did not succeed, due to the resistance of the Romanian Greek-Catholic
priesthood. The historical action of I" of December I 9 I 8, whose main actors
were right the Greek-Catholic priesthood and intellectuals, ended any try to
alienate the Romanian Uniate Church.
Rezumat: La 26 noiembrie I 853 s-a emis bula „Ecclesiam Christi",
prin care se înfiinţa noua Provincie Mitropolitană de Alba Iulia şi Făgăraş,
reşedinţa menţinându-se la Blaj.
lndată după crearea monarhiei dualiste austro-ungare (I 867),
cercurile politice catolice ungare s-au gândit la organizarea unei „autonomii"
a Bisericii Romano-Catolice din Ungaria, adică la independenţa faţă de
ierarhia catolică austriacă, inclusiv în privinţa instituţiilor confesionale de
învăţământ. lnsă, în această „autonomie catolică ungară" voiau să includă şi
Biserica Română Unită din Transilvania, în scopul maghiarizării
credincioşilor ei, ceea ce nu au reuşit, datorită rezistenţei clerului greco-catolic
românesc. Actul istoric de la I Decembrie I 9 I 8, ai cărui artizani principali au
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fost tocmai ierarhii, clerul şi intelectualii greco-catolici, a pus capăt oricăror
încercări de înstrăinare a Bisericii Române Unite.
Keywords: Romanian Uniate Church, bishop, autonomy, Congress,
Bishop's Office Council.
Cuvinte-cheie: Biserica Română Unită, mitropolit, autonomia,
Congres, sinod eparhial.

În anul 1850 Conferinţa episcopilor romano-catolici şi greco-catolici din
Ungaria, ţinută la Esztergom, apoi o conferinţă mixtă, cu reprezentanţi ai
Guvernului imperial, întrunită la Viena, au propus împăratului Francisc Iosif I să
ridice Episcopia Română Unită din Blaj la rangul de Mitropolie. Împăratul a luat
act de această propunere la 12 decembrie în acelaşi an. La 26 noiembrie 1853 s-a
emis bula „Ecclesiam Christi", prin care se înfiinţa noua Provincie Mitropolitană
de Alba Iulia şi Făgăraş, reşedinţa menţinându-se la Blaj. Episcopul de aici
devenea mitropolit, cu trei eparhii sufragane: Oradea (înfiinţată în 1777), Gherla
şi Lugoj, înfiinţate acum. Noua provincie era scoasă de sub jurisdicţia primatului
catolic al Ungariei şi pusă sub ascultarea directă a papei, care avea titlul de
patriarh al Occidentului.
Încă din primele decenii de existenţă a Bisericii Române Unite, s-au
manifestat din partea ierarhiei catolice de rit latin din Ungaria, tendinţe de
subordonare a amintitei Biserici iar ulterior de încorporare a acesteia în Biserica
Romano-Catolică. Îndată după crearea monarhiei dualiste austro-ungare (1867),
cercurile politice catolice ungare s-au gândit la organizarea unei „autonomii" a
Bisericii Romano-Catolice din Ungaria, adică la independenţa faţă de ierarhia
catolică austriacă, inclusiv în privinţa instituţiilor confesionale de învăţământ.
Însă, în această „autonomie catolică ungară" voiau să includă şi Biserica Română
Unită din Transilvania, în scopul maghiarizării credincioşilor ei1.
În 1869, Simor Janos, arhiepiscop de Esztergom şi primat al Ungariei a
convocat un Congres catolic ce urma să pregătească un regulament de alegere a
deputaţilor unui alt Congres, care să se ocupe de organizarea viitoarei autonomii.
La Congres, ale cărui lucrări s-au deschis la 26 octombrie 1870, au participat şi trei
reprezentanţi din Eparhia greco-catolică a Oradiei, ca urmare a insistenţelor
episcopului lor, Iosif Pop Sălăjanul. Aceştia erau: Iustin Popfiu, scriitor şi poet;
Iosif Vulcan, fondatorul revistei „Familia" de la Oradea şi Iosif Roman, avocat în
Oradea. În urma unei înţelegeri între cei trei, în şedinţa din 3 noiembrie acelaşi
an, Iustin Popfiu a prezentat un memorandum, prin care se declara că românii
Mircea Păcurariu, Politica Statului Ungar faţă de biserica românească din Transilvania în
perioada dualismului (1867-1918), Sibiu, 1986, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, p. 10.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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din Transilvania nu pot participa la un congres care nesocoteşte drepturile
Bisericii Române Unite, cerând totodată ca această Biserică să-şi poată ţine un
Congres separat, pentru organizarea propriei autonomii. Memorandumul a fost
luat în discuţie abia la 30 martie 1871, Congresul adoptând o hotărâre din care
rezulta că romano-catolicii maghiari nu voiau să recunoască autonomia Bisericii
greco-catolice române.
În anii care au urmat, problema autonomiei catolice a fost reluată de mai
multe ori, mai ales în anul 1897. Pe baza aprobării împăratului din 14 mai 1897, sa dispus ca începând cu ziua de 24 iunie 1897 să fie înscrişi toţi credincioşii
catolici, indiferent de rit, care aveau dreptul să aleagă deputaţi pentru Congresul
ce urma să se întrunească la Budapesta şi să ia în discuţie problema autonomiei.
Potrivit hotărârilor luate atunci, s-a cerut şi eparhiilor greco-catolice din
Transilvania să-şi trimită deputaţi la acel Congres.
Ierarhii români uniţi, întruniţi într-o conferinţă la Blaj, la 23 iunie 1897,
sub preşedinţia Mitropolitului Victor Mihali de Apşa, au decis să refuze categoric
înscrierea credincioşilor lor pentru alegeri şi nici ei înşişi să nu participe la
Congres. Mitropolitul a înaintat două memorii, unul împăratului, altul primatului
catolic al Ungariei, protestând împotriva oricăror încercări de contopire a Bisericii
Române Unite în organizarea autonomă catolică ungară.
Şase zile mai târziu s-a întrunit la Cluj o adunare a reprezentanţilor clerului
şi credincioşilor greco-catolici (57 preoţi şi 131 intelectuali), care au adoptat o
hotărâre în acelaşi sens. „Conferinţa declară solemn - se spunea în hotărâre - că
stă ferm pe bazele de dezvoltare ale dreptului istoric al Bisericii române unite şi
ţine neclintit la condiţiunile de existenţă ale acestei Biserici: independenţa,
caracterul ei naţional românesc şi instituţiile sale răsăritene. În urmare, enunţă că
credincioşii acestei Biserici nu pot lua parte la lucrările unui congres autonomie
comun cu Biserica catolică de ritul latin şi deodată protestează împotriva
încercărilor de a fi contopiţi în orice organism străin de dreptul său public, vină
acele încercări din orişice parte" 3•
În toamna anului 1897 s-a întrunit la Budapesta Conferinţa anuală a
„episcopatului catolic al ambelor rituri" din Ungaria, la care au fost nevoiţi să
participe şi ierarhii români uniţi. Cu acest prilej, mitropolitul Victor a arătat
motivele pentru care Biserica sa nu poate participa la Congresul catolic,
pretinzând dreptul de a convoca propriul său congres la nivel de mitropolie. Cu
toate acestea, la 1 octombrie 1898, o comisie de 27 de membri a Congresului
catolic (cu o subcomisie de 9 membri) a fixat propuneri concrete privind
încorporarea Bisericii Române Unite în „organismul autonomie al Bisericii
catolice". Mitropolitul Victor, în înţelegere cu episcopii săi sufragani, a protestat
2

2
3

A. Bunea, Discurmri, Autonomia bisericească, Diverse, Blaj, 1903, p. 426-435.
Ibidem, p. 436-438.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

572

GEORGE-CIPRIAN ROBOTIN

din nou împotriva acestui abuz, printr-o scrisoare adresată arhiepiscopuluiprimat al Ungariei la 4 mai 1899. Hotărârea subcomisiei s-a pus apoi în discuţia
comisiei de 27 (condusă de contele Szapary Gyula), apoi a fost prezentată
Conferinţei episcopilor catolici din 15 septembrie 1899. Mitropolitul Victor
Mihali şi episcopul Mihai Pavel de la Oradea, prezenţi acolo, au luat cuvântul şi au
protestat împotriva hotărârii.
Sinodul Arhieparhial întrunit la Blaj, la 22 noiembrie 1899, a dat publicităţii
o lungă notă de protest „din cauza încercărilor ce s-au făcut din partea
Congresului catolic de a contopi provincia mitropolitană greco-catolică română
de Alba Iulia şi Făgăraş în organismul autonomie al Bisericii catolice de rit latin
din Ungaria". Din acest memoriu se desprinde faptul că, potrivit hotărârii
comisiei de 27, s-a instituit un „directoriu" sub preşedinţia primatului catolic,
căruia i s-a acordat dreptul „de a primi apelaţiuni, de a controla, de a supraveghea
şi ţine în evidenţă fondurile şi fundaţiunile Bisericii unite", ca şi „dreptul de
ingerinţă în
completarea scaunelor episcopeşti din Provincia noastră
mitropolitană". Situaţia era deci destul de gravă, din moment ce se acorda acestui
„directoriu" - format din catolici maghiari - dreptul de amestec în atâtea
probleme ale Bisericii Române Unite.
Această notă de protest, ca şi adresa episcopatului român unit din 23 iunie
1897, au fost prezentate de arhiepisopul-primat al Ungariei la o nouă sesiune a
Congresului autonomiei catolice, care a avut loc la 10 martie 1902. Au luat
cuvântul, între alţii, şi preşedintele Congresului, contele Szapary Gyula, apoi
cunoscutul adversar al românilor, contele Apponyi Albert, ministrul Cultelor,
Ugron Gabor, Sagi Gyula, Simony Sândor şi alţi deputaţi; nu s-a luat nici o
hotărâre, iar protestele românilor au fost retrimise primatului.
în orice caz, legea de organizare a autonomiei n-a fost pusă în discuţia
corpurilor legiuitoare din Budapesta. Acest lucru s-a făcut abia în timpul primului
război mondial, când Apponyi Albert a ajuns din nou ministru al Cultelor şi
Instrucţiunii (învăţământului - n. n.). În şedinţa Parlamentului Maghiar din 21
decembrie 1917, el a prezentat un proiect de lege privind autonomia Bisericii
Catolice din Ungaria. E straniu că în proiect se menţiona doar faptul că „Statul
romano-catolic ardelean formează o parte integrantă a autonomiei catolice
regnicolare".
Pentru ultima oară s-a ridicat această problemă în „manifestul" sinodului
electoral de la Blaj din 9 mai 1918, convocat în vederea alegerii unui nou
mitropolit. Semnatarii cereau noului ales „să lucreze din toate puterile şi cu toate
mijloacele legale pentru păstrarea intactă a autonomiei şi independenţei Bisericii
noastre şi să lupte cu toată energia împotriva încercărilor oricărei autorităţi
bisericeşti în afară de aceea a Sf. Scaun de a se amesteca în afacerile noastre
bisericeşti". Cereau, de asemenea, congres separat, statut de organizare şi
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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participarea elementului laic la conducerea treburilor bisericeşti. Comisarul
ministerial Ugron Gabor, fost ministru de Interne, n-a permis însă citirea lui 4• Dar
la scurt timp, actul istoric de la 1 Decembrie 1918, ai cărui artizani principali au
fost tocmai ierarhii, clerul şi intelectualii greco-catolici, a pus capăt oricăror
încercări de înstrăinare a Bisericii Române Unite.

Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Bihor, Fond Episcopia greco-catolică Oradea, Dos.
340, f. 200-205.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
4

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

REMINISCENŢE SĂLĂJENE 1
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DUMITRAŞCU

REMINISCENCES FROM SĂLAJ
Abstract: The „school" where I was supposed to learn the mast about
Transylvania I „followed" it at the archives, at Zalău and in Românaşi
commune. By these two locations I am bound with an assignment given to me
by a high forum, the assignment of writing a monography of Românaşi
commune for a general paper regarding the alliance between the peasantry
and work folk.
More special concerns send me make two portraits of Sălaj
parliamentarians from among the ones I know. It is about Augustin Crecan
and Deneş Sereş. They are the only ones I want to present from the Sălaj
parliamentarians. Some of them I do not kwon, others but I know very well. It
is a risk I take, in both situations. I have focused only an two very significant
personalities from one field, so ca/led „ unpolitical".
Rezumat: „Şcoala" la care urma să învăţ cel mai mult despre
Transilvania am „urmat-o" în arhive, la Zalău şi în comuna Românaşi. Mă
leagă de aceste două localităţi o sarcină pe care o primisem din partea unui
for foarte înalt, de a scrie o monografie a comunei Românaşi pentru o lucrare
generală ce urma a privi alianţa dintre ţărănime şi muncitorime.
Preocupări mai speciale mă mână să fac încă două portrete ale unor
parlamentari sălăjeni dintre mai mulţii pe care i-am cunoscut. Este vorba de
Augustin Crecan şi Deneş Sereş. N-a intrat în intenţia mea a-i prezenta şi pe
alţi parlamentari de Sălaj. Pe unii nu-i cunosc, iar pe alţii îi cunosc prea bine.
Risc, în ambele situaţii. M-am oprit doar asupra a două personalităţi
semnificative dintr-un domeniu, să-i zic aşa, „apolitic".
Keywords: Sălaj figures, Augustin Crecan, Deneş Sereş, senator,
museum.
1

Materialule scris prin 1993-1994. Textul este exact aşa cum a fost scris atunci. Eram cercetător
la Institutul de Istorie al Academiei din Cluj.

ştiinţific
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sălăjene,
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Augustin Crecan,

Deneş Sereş,

senator,

muzeu.

Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, la care am studiat între
1956-1961, cunoştea prea puţine lucruri despre istoria modernă a Transilvaniei şi,
din puţinul pe care-l cunoştea, nouă, studenţilor nu ne-a transmis mai nimic. 2
Datorez enorm Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj şi Bibliotecii
Institutului de Istorie al Academiei, filiala Cluj, în umplerea unor goluri
inadmisibile pentru un cercetător în istorie. 3 M-a salvat de la ignoranţă ambiţia
mea ţărănească de a cunoaşte cât mai mult.
Ciudat, dar adevărat, „şcoala" la care urma să învăţ cel mai mult despre
Transilvania am „urmat-o" în arhive, la Zalău şi în comuna Românaşi.
Mă leagă de aceste două localităţi o sarcină pe care o primisem din partea
unui for foarte înalt, de a scrie o monografie a comunei Românaşi pentru o
lucrare generală ce urma a privi alianţa dintre ţărănime şi muncitorime.
În timp ce alţii au privit-o aşa cum părea, eu am luat-o în serios şi am scris
140 de pagini.
Dacă adaug că lucrarea mi-a fost plătită apoi cu 10 lei pagina, în total, mai
mult decât salariul meu lunar, vă închipuiţi că am încă un motiv lămurit.
În comuna Românaşi - fostă Unguraşi, fostă Magyar Egreghi - am întâlnit
oameni de la care am învăţat despre Transilvania mai mult decât la facultate. 4
Vechiul meu obicei de asta de vorbă cu oamenii bătrâni şi a-i incita chiar la
discuţii mi-a prins bine şi am întocmit - de unde mi-o fi dat prin cap - un volum
de mărturii orale cu semnăturile celor în cauză. Peste ani, am dat acest volum,
precum şi copiile de pe documente de toate felurile, directorului şcolii din
comună - care se numea, parcă, Todoran. Un alt exemplar s-o mai fi păstrat,
probabil, la Institutul de Istorie al Academiei din Cluj.
2
Şi, totuşi, împotriva orientării generale a facultăţii, profesorul Georgescu-Buzău l-a îndreptat
pe colegul meu, Aurel Simion, către studierea Răscoalei - revoluţiei lui Horea, care a devenit şi
Iucrarea sa de stat.
3
O scenă care, povestită de altcineva, ar fi anecdotică: era prin 1963, 1964, când o indicaţie
venită de „sus", de la Academie, obliga conducerea cercetătorii Institutului de Istorie al Academiei,
filiala Cluj să fie dimineaţa, la ora 8, în Institut şi să semneze condica, la venire şi la plecare.
Directorul nostru („birector", fiind şi şi rector al Universităţii) ne-a convocat la Muzeul de
Arheologe, unde ne-a ţinut un discurs cam aşa: „S-o creadă ăi de la Bucureşti că eu o să fac ce-mi cer
ei. Eu nu vă plătesc pentru stat cu curu' pe scaun. Mergeţi, în continuare, la arhive, la biblioteci, dar să
se ştie unde sunteţi!". Iar, sâmbăta, bineînţeles, ne întâlneam, ca de obicei, la discutarea şi forfecarea
vreunui referat sau altul.
4
Un localnic mi-a spus că, prin 1945- 1946, Petru Groza, trecând prin comună, i-a întrebat pe
ţărani câţi unguri au în comună. „-niciunul- a fost răspunsul-. A fost unul adus din Pustă şi pus
primar, după Dictatul de la Viena, şi era om de treabă.- Păi, atunci, de ce-i spuneţi satului vostru
Unguraşi. Spuneţi-i Românaşi!". Şi aşa i-a rămas numele până azi.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Reminiscenţe sălăjene

577

Experienţa

mea sălăjană m-a marcat pentru toată viaţa. În Sălaj, am învăţat,
cu adevărat, românismul, pe care l-am topit în suflet.
Iarna sălăjană - pentru că iarna mi-a fost dat să colind locurile dinspre
Românaşi - mi-a întărit, pentru totdeauna, credinţa în alb. Nu mi-am putut
închipui niciodată tricolorul altfel decât deasupra albului Mezeşului.
În clopotniţa bisericii din Românaşi am întâlnit - ca oriunde în altă parte biblioteca bisericii, adunată meticulos, din care am spicuit doar 5• Rămâne
comoara din care am luat puţin şi am „adăugat" mult, pe care am publicat-o, peste
30 de ani, în Anuarul Muzeului din Zalău. 6
Peste ani, cadru didactic la Institutul Pedagogic din Constanţa, am
mulţumit acelui imperativ imbold pe care mi l-a creat Transilvania de a cunoaşte
istoria sa, pe care am predat-o, cred eu, la cel mai înalt nivel la instituţia de
învăţământ superior de la malul mării.
Faţă de neînţelegerea unora pentru Transilvania, efortul meu de la cap de
ţară şi de la un institut de 3 ani, părea a fi un fel de boală. N-a fost boală, chiar
dacă sunt bolnav de Transilvania pentru toată viaţa.
În primele mele zile de parlamentar7, am folosit moştenirea transilvană
pentru a impune, alături de alţi, problemele românilor din Transilvania la
durerosul loc pe care-l bine merită pe crucea răstignirii poporului român. Nu miam permis, nici o singură dată, să abdic, nu mi-am permis măcar să fiu absent, nu
mi-am permis să nu intervin atunci când e vorba despre Transilvania.
Ţăran, crescut în spiritul credinţei în Dumnezeu şi în cultul iubirii de
oameni, nu pot urî un om sau o etnie şi nu pot să stau de o parte când extremiştii
unei etnii pun în primejdie nu doar buna înţelegere dintre oameni, ci chiar viaţa
acelora de o limbă, de o lege sau de un sânge cu mine.
5
Am văzut, pentru prima dată pe viu, cum arată o arhivă în clopotniţa unei biserici şi abia atunci
mi-am închipuit cum vor fi dormit, într-un asemenea loc, Eminescu şi Slavici la sărbătorirea a 400
de ani de la construirea Mănăstirii Putna. Am luat, în acelaşi timp, la cunoştinţă ce înseamnă o
arhivă excepţiopnal organizată, cu documente legate pe ani şi pe probleme. Peste mulţi ani, mi s-a
vorbit despre modul in care, in Imperiul Otoman, se păstrau arhivele provinciale, tot aşa, legate şi
într-o ordine care făcea de râs Apusul. Ideea cu harababura otomană e o minciună.
6
E vorba despre „Acta Musei Prolissensis", XX, 1996, p. 343-354; Pe 15 mai 1997, scriam un
bilet pe care nu cred că l-am trimis, dar pe care-l păstrez scris de mână: „Conducerii Muzeului din
Zalău. Mă onorează apariţia primului meu articol scris acum 34 de ani în revista de la porţile

Mezeşului.

- Voi rămâne credincios, toată viaţa, Transilvaniei şi Românilor!
- lncerc s-o apăr, să-i apăr cu puţinele mele puteri.
- Vă rog să binevoiţi a-i da colegulu meu Crecan extrasele şi, dacă vreţi, vă rog- şi se va plăti- un
exemplar din Anuar. Cu sinceritate, cu urări de bine, Gheorghe Dumitraşcu, sat Nisipari, jud.
Constanţa". Ducerea la bun sfârşit a publicării acestei ţăndări de lucrare o datorez vechiului amic, cu
toate titlurile ştiinţifice, Gudea.
Î Nu ştiu cum o fi ajuns la mine numărul din 24 octombrie 1990 al ziarului „ Sălajul", din care
am reţinut atunci, pe semne, „ Tragedia culturii sălăjene" şi, mai ales, articolul lui Nicolae Vereş,
Sfidarea ţării cel puţin".
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Se face, în general, caz de un patriotism continuu în intervenţiile mele
parlamentare. Unii îl numesc naţionalism. Se invocă, în sens negativ, atenţia pe
care o acord Partidului Unităţii Naţionale a Românilor şi Vetrei Româneşti.
Este ciudată această idee a unora - nu mulţi, dar nici puţini -, care sunt
gata să minimalizeze primejdiile şovinismului, adepţi ai comunismului „internaţionalism proletar", că sprijinirea rezistenţei româneşti în Transilvania pe pământul
nostru şi în inima istoriei noastre ar fi ceva blamabil, dacă nu chiar jenant.
Într-o lume care aplaudă cu ochii orbiţi de întuneric nu ştiu care „Europă
unită" fără graniţe şi cu un păstor unic, eu rămân „primitiv", aşa cum mă numesc
unii colegi parlamentari, apărându-mi, vorba lui Mihai din Ipoteşti, „sărăcia şi
nevoile şi neamul".
La aproape 30 de ani de la drumurile mele sălăjene, mă întorc cu dragoste şi
sfială către lecţiile pe care acele plaiuri şi acei oameni mi le-au dat şi care au
contribuit la a fi ceea ce sunt, nici mai mult nici mai puţin decât un istoric român
în Parlamentul României, militând pentru respectarea drepturilor fundamentale
ale oamenilor de pe acest pământ şi respectând ideea că, sub lozinca drepturilor
omului, pot să facă abstracţie exact de drepturile românilor-autohtoni ai acestor
meleaguri, la ei acasă deci, cei mai mulţi -, trăind neîntrerupt pe acest pământ,
mustrare şi îndemn pentru cei care n-am uitat de unde venim şi ce suntem.
FIGURI SĂLĂJENE ÎN AMINTIREA ŞI ÎN CONŞTIINŢA MEA
I. Motivaţie
Deşi nu-mi displace ideea că masele fac istoria, nu mi-am închipuit
niciodată că ele sunt de capul lor şi că în fruntea lor nu sunt personalităţile. În
acest sens, m-a preocupat şi mă preocupă în mod special, fără a părăsi ideea,
portretele personalităţilor. În cartea mea privitoare la Istoria Partidului Ţărănist
Radical al lui Grigore Iunian 8 , într-un capitol cu totul special - şi cam neînţeles de
unii sau alţii - am vorbit despre 100 de personalităţi ale PŢR. În cartea mai târzie
Eu nu regret nimic9 portretizam colegii senatori care „plecaseră" din lumea asta,
între timp. La ieşirea mea intempestivă din partidul la botezul şi la progresul
căruia m-am zidit, PDSR, revista VIP parlamentar şi guvernamental a publicat un
număr special cu portretele scrise de mine ale celor peste 40 de colegi ai mei din
Grupul parlamentar al Senatului. în fine, împreună cu colega dr. Constanţa
Călinescu de la Universitatera „Ovidius" Constanţa, am publicat o carte de
portrete comemorative 10 •
8
Gh. Dumitraşcu, Partidul Ţărănist-Radical-Grigore lunian în istoria României (1932-1940),
Ed. Sfera, Bucureşti, 2000.
9
Gh. Dumitraşcu, Nu, eu nu regret nimic, Ed. Sfera, Bucureşti, 1999.
10
Gh. Dumitraşcu, Constanţa Călinescu, Portrete universitare. ln memoriam, Ovidiu University
Press, Constanţa, 2004.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Reminiscenţe sălăjene

579

însemne că eu cred că o ţară, un judeţ, un sat se ilustrează
prin personalităţile sale.
Pare ciudat - şi nu mai revin asupra caracterizării -, dar, pe verso unei
vederi Zalău - vedere din Piaţa Libertăţii, notam, între altele: „Statuia reprezintă
pe marele prieten al ţăranilor şi, oarecum, al românilor, Weseleny".
Tocmai de aceea, îmi permit ca o modestă contribuţie la istoria Sălajului,
să-i prezint pe senatorii săi, Augustin Crecan şi Deneş Sereş.
Dar, mai înainte de aceasta, readuc în conştiinţa sălăjenilor figura lui
ZAHARIA MILEA, fostul director al Muzeului din Zalău, aşa cum l-am cunoscut eu. 11
Era prin 1963, cred, pe vară. Am întâmpinat, pe strada Moţilor, la o cramă,
arheologi veniţi de la o sesiune ştiinţifică din Budapesta: Virgil Mihăilescu
Bârliba, de la Piatra Neamţ - coleg de an la Facultatea de Istorie din Bucureşti şi
de cămin -, pe Adrian Rădulescu - muzeograf atunci, apoi director al Muzeului
de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa - şi Zaharia Milea - directorul
Muzeului de istorie din Zalău. Pe acesta din urmă îl cunoşteam în mod special.
I-am vizitat muzeul, am adăstat la o pălincă, am vorbit despre Transilvania şi
despre români, despre porţile Mezeşului, de Ip şi Trăznea. Pentru mine,
cercetătorul ştiinţific în istoria modernă şi contemporană, „Mitică de Bucureşti",
acea seară, adică jumătate de noapte, va rămâne de neuitat. Am întâlnit 3
inteligenţe sclipitoare într-un dialog-duel în care se continuau discuţiile de la
Budapesta. A fost pentru prima dată din viaţa mea când am regretat că nu sunt
arheolog. E drept, arheologii erau de un tip deosebit. Îmi pare rău că nu l-am
întrebat atunci pe Milea dacă nu-l cunoaşte pe profesorul Ivănescu din Jibou. 12
Preocupări mai speciale mă mână să fac încă două portrete ale unor
parlamentari sălăjeni dintre mai mulţii pe care i-am cunoscut.
Aceasta vrea

să

I. Senatorul în două legislaturi, AUGUSTIN CRECAN 13
Senator PUNR, opt ani de zile. Înalt magistrat de Sălaj, trecut prin toate
funcţiile administrative, de notariat şi de avocatură. Dacă statuia din Zalău pe care
am văzut-o acum 40-50 de ani era a lui Vesseleny, atunci, în mod sigur, Augustin
Cred că Zaharia Milea este dintre acei cercetători care sunt istorici mai ales orali. Ca dovadă că
în Bibliografiile istorice ale României de până în 1994 cu vreo 20-30 de titluri de articole, de
numismatică în cea mai mare parte, şi destule dintre ele scrise în colaborare. Altminteri, rămân la
ideea că era un istoric foarte deştept.
12
Anecdotică, dar, se pare, reală: lvănescu era cu un an mai mare ca mine la Facultatea de Istorie
din Bucureşti. În anul V, urmau firesc, repartiţiile. lvănescu- inteligent, spiritual şi haios-, cunoscut
ca un cal breaz în tot centrul unversitar, singurul corijent la ALA (Apărarea Locală Antiaeriană),
întrebat unde crede că va ti reprtizat, a închis ochii şi a pus deştu' pe harta României. L-a pus pe
localitatea Jibou. Acolo s-a dus în 1960 şie şi azi, în 2009, când scriu aceste pagini.
13
Bibliografia pe care o am momentan la dispoziţie e formată din: Protagonişti ai vieţii publicedecembrie 1989 - decembrie 1994, voi. 1 (A-F), Agenţia Naţională de Presă-Rompres, Buc., 1994, p.
220-221; Cartea albastră a democraţiei, Asociaţia Pro-Democraţia, Buc., 1997, p. 134; Parlamentul
României. Senatul. Legislatura 1996-2000, Buc., 1996, p. 88
11

îl

găsesc
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Crecan a coborât din statuie, cu mustaţă cu tot. Aparent, e o îmbinare reuşită între
un profesor de liceu sau gimnaziu - stil vechi -, notar public şi înaltă personalitate
administrativă din Zalău sau Jibou. Tip pe care nu reuşeşti să-l scoţi din ale lui,
din trebile administrative, unde Senatul i-a recunoscut profunda competenţă,
necontestată de cineva. Când vorbeşte, mai rar, are în spatele lui, concentrat, cam
ce-ar fi spus dacă ar fi vorbit de 2 ori mai mult. În fine, un om aşezat, neclintit de
furtunile PUNR-iste, pentru că n-a fost amestecat în luptele pentru putere. Cred
că Augustin Crecan a răspuns, în felul lui, observaţiilor pe care i le făcea, de multe
ori, Radu Ciontea, anume că lipsea acestui partid, PUNR, o componentă
programatică de viitor, alternativă întăritoare a naţionalismului. Crecan, ca
reacţie, a rămas la locul lui. Tocmai de aceea, tăcut, fără ostentaţie, el s-a aruncat
în bătălia cea mai plictisitoare şi mai repede confruntată cu practica, aceea a
14
administraţiei publice. Seismograf obişnuit, n-a putut să nu sesizeze că PUNR
traversa un drum paralel, până la un timp, secant apoi, cu o alee din cimitirul
istoriei. A căutat să transforme, a căutat să atenţioneze, ca şi Costică Ciurtin. N-a
putut. Oamenii care deţineau frânele n-au reuşit. A avut apoi loc un derapaj spre
ceva care părea viabil, organism născut muribund. Acum - am scris aceste rânduri
pe 7 iulie 2001 -, a dispărut din câmpul politic, dar şi acolo, la el, în Zalău, rămâne
cine a fost. La Bucureşti, se păstrează imaginea unui altfel de parlamentar. Adică,
un parlamentar obişnuit, în limitele noţiunii fundamentale. Zic altfel, în
comparaţie cu acest nou parlament, care, chiar dacă n-a fost de la început altceva,
a început prin a fi altfel.
Azi - 1 martie 2009 - când mă întorc la aceste rânduri, îmi amintesc că
trebuie să-l reţin pe Augustin Crecan ca pe omul care a ţinut morţiş ca vechile
mele preocupări ştiinţifice să se nemurească în plumbul Anuarului Muzeului de la
Zalău. Unde, ziceam mai înainte, am reuşit să nu îngrop în uitare nişte pagini
despre Românaşi, graţie şi insistenţelor profesioniste ale de demultului coleg,
pasionatul Gudea.
II. Senatorul de 3 sau 4 legislaturi SEREŞ DENEŞ 15
Cum numai UDMR-ul ştie s-o facă, desemnarea, ca într-un parlament
corporatist al oamenilor săi - anume pe specialitatea în care e cel mai bun -, Sereş
Deneş din Sălaj, cu practică în munca administrativ-teritorială, vorbitor la
perfecţie al limbii române, a fost, în legislatura trecută - această „fişă" am scris-o
pe 16 august 2001 -, preşedinte al Comieisi pentru Administraţia publică. În ciuda
14

Cred că a fost şi preşedinte la Comisiei de Administraţie Publică din Senat.
Vezi Personalităţile României contemporane. Oameni politici 1993, Agenţia Naţională de
Presă-Rompres, Buc„ 1993, p. 163; Parlamentul României. Senatul. Legislatura 1996-2000, Buc„ 1996,
p. 168; Cartea albastră a democraţiei, Asociaţia Pro-Democraţia, Buc„ 1997, p. 134; Parlamentul
României. Senatul. Legislatura 2000- 2004, Buc., 2000, p. 179.
15
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de om mai moale, cu un temperament mai mult oriental, colegul Deneş,
împreună cu ceilalţi membrii ai Comisiei, având enorm de lucru şi vârâţi până în
gât în probleme complicate, au făcut faţă şi volumului şi complexităţii lucrărilor.
Presiuni peste presiuni, euroregiuni, împărţirea ţării, ca altă dată, pe ţinuturi
regale, în regiuni din care să se excludă, programatic, orice trimitere la vreo
denumire toponimică, geografică, istorică, etnică românească, a devenit calul de
bătaie al unor europenişti români. Chiar dintre cei care conduc astăzi ţara şi
despre care mi-ar părea bine să aflu cîă sunt doar inconştienţi. Dar bănuiesc,
ştiind, că despre altceva e vorba. După renunţarea la numele de român în toate
numele marilor partide, alungare a oricărui specific de neam, de istorie, de tradiţie
şi pregătirea spargerii ţării în fel de fel de euro, asiate sau antarctice regiuni, ne fac
să ne gândim cu nostalgie la bietul V alev. Pe de altă parte, Comisia a fost
bombardată de cereri şi motivări în legătură cu transformarea unor comune în
oraşe, a unor oraşe în municipii şi a „proclamării de noi comune". Pe acest fundal
de dezorganizare administrativă - care se bate cap în cap cu diverse organisme
care vor să reînfiinţeze vechi judeţe -, Dumnezeu să mă ierte, dar nu apare ca
nefirească - deşi noi ştim despre ce e vorba - tendinţa UDMR-ului de a sparge toate
comunele şi a proclama fiecare sătuc cu majoritate etnică maghiară drept comună
maghiară. Culmea nebuniei, pe parlamentari parcă i-a lovit strechea şi fac, destui
dintre ei, singurul act nenorocit act de prezenţă, nefiind ei în stare de altceva decât
să declare - dezinteresat? - câte un sătuc, comună. Singura lor legătură cu judeţele
din care provin sau în care merg face trimitere esenţială la Agamiţă Dandanache.
Eu vroiam doar să subliniez cât de complexă a fost activitatea Comisiei
condusă de Deneş, fiu de ţăran din judeţul Sălaj, absolvent al Facultăţii de Drept
din Cluj. Manifestările acestui bun profesionist, un om modest şi cu atitudine de
respect faţă de colegii săi, au mai îndulcit câte ceva din caracterul războinic de
aproape 100 de ani al unora dintre colegii săi din formaţiunea politico-etnică
amintită. Tocmai de aceea, foarte mulţi dintre senatori l-au apreciat pe Deneş
pentru felul său de a fi, pentru omenia sa, pentru simţul măsurii. A-l da exemplu
pentru unii colegi ai săi înseamnă a-i face un rău. La urma urmei, fiecare om,
indiferent de etnia sa, se îmbracă aşa cum îi e felul şi vorbeşte cum îi e vorba.
Fiecare este o personalitate, care nu poate fi acoperită de o biată şi efemeră
apartenenţă politică. Sereş Deneş este un parlamentar onest, care a conferit un
caracter definitoriu Comisiei Senatului în care a activat şi a muncit.

N-a intrat în intenţia mea a-i prezenta şi pe alţi parlamentari de Sălaj. Pe
unii nu-i cunosc, iar pe alţii îi cunosc prea bine. Risc, în ambele situaţii. M-am
oprit doar asupra a două personalităţi semnificative dintr-un domeniu, să-i zic
aşa, „apolitic''. Cinstit, i-am apreciat pe amândoi. Ce-or mai fi făcând, la aproape
10 ani distanţă, nu mai ştiu.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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ASPECTE ALE VIETII CULTURALE DIN
'
,..
PETROŞANI OGLINDITE IN PAGINILE
ZIARULUI ,AVÂNTUL" (1938-1947)
GHERGHINA BODA

ASPECTS OF CULTURAL LIFE OF PETROŞANI REFLECTED IN THE
PAGES OF THE JOURNAL „AVÂNTUL" (1938-1944)
Abstract: The journal „Avântul" appeared on Sunday and it was
published at the printing house „Nicu Miloşevici" of Târgu Jiu. Owner and
manager was Vasile B. Taloescu. It was a journal of informations, not
politica I.
In this journal we found informations about the theatrical and
musical life of this city, about the celebrations of the schools organized in a
charitable purpose, informations about diverse exhibitions.
In this time, the city have a rich cultural life sustained by the artists of
Petroşani and the artists of other places.
Rezumat: Ziarul „A vântul" apărea duminica şi era publicat la
tipografia „Nicu Miloşevici" din Tg. Jiu. Proprietar şi director era Vasile B.
laluescu. Era un ziar de

informaţii,

nu unul pulii ic.

ln acest ziar găsim informaţii despre viaţa teatrală şi muzicală a
oraşului, despre serbările organizate în scopuri caritabile, informaţii despre
diverse expoziţii.
ln această perioadă, oraşul are o bogată viaţă culturală susţinută de
artişti din Petroşani şi de artişti din alte părţi.
Keywords: cultural life from Petroşani, „A vântul" journal of Târgu
Jiu, theatrical performances, apprenticeship training course, „Patriotic
defence ".
Cuvinte-cheie: viaţa culturală din Petroşani, ziarul „Avântul" din
Târgu Jiu, reprezentaţii teatrale, cursul profesional de ucenici, „Apărarea
patriotică".
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Ziarul „Avântul", organ de cultură şi informaţii din Valea Jiului, a apărut
mai întâi la Petroşani, apoi la Târgu Jiu. Apărea o dată pe săptămână, doar
duminica, la tipografia Nicu Miloşescu din Târgu Jiu, avându-l ca proprietar şi
director pe Vasile B. Taloescu. Ziarul nu era angajat politic, în acesta se scria doar
despre evenimentele social-politice şi culturale ale localităţilor Văii Jiului şi se
făcea reclamă diverselor produse şi firme care îşi desfăşurau activitatea în acest
spaţiu.

Valea Jiului era considerată „nume de vrajă, ţară de basm, ţinut de pâclă" şi
1
„republică a diamantului negru" • Se pare că istoria sa coboară până în preistorie,
descoperirile arheologice atestând apoi locuirea zonei în perioada dacică, romană
şi în următoarele. În perioada romană, aşezările omeneşti s-au grupat pe valea
Streiului şi a afluenţilor lui, inclusiv în bazinul Petroşanilor. Aceste aşezări erau
însoţite de unele puncte militare menite să asigure paza spre pasul Vulcan, însă
acestea au fost destul de rare şi modeste 2 • Valea Jiului a avut atât importanţă
strategică, cât mai ales comercială. Cetatea Bolii era o fortăreaţă în care se păstrau
diverse mărfuri, grecii de la gurile Dunării ducând de aici blănuri de animale
sălbatice, miere, ceară, lână, păstrăvi şi aur. Urme ale unei aşezări romane s-au
descoperit şi la Băniţa, comună legată de exploatarea carierelor locale de
marmură, oraşul Petroşani, Petrila şi vecinătăţile constituind de asemenea locuri
unde s-au descoperit mai multe puncte de viaţă romană demonstrate prin clădiri,
posturi militare, morminte, ceramică, pietre de minerit, cărămizi etc., de
asemenea la Iscroni şi Uricani 3• Dar cea mai importantă aşezare romană s-a
descoperit la Vulcan, unde s-au descoperit urme de clădiri, monede izolate şi un
bust de bronz aurit al zeului Marte. Importanţa comercială a pasului Vulcan după
părăsire Daciei de către romani este dovedită de descoperirea în sec. al XIX-lea a
unui tezaur cu monede din timpul lui Claudiu I şi până în timpul lui Iulian
Apostatul 4•
Migraţia barbarilor a adus grave prejudicii zonei, dar populaţia a scăpat de
consecinţele nefaste ale invaziilor şi şi-a continuat traiul, o dovadă a continuităţii
fiind portul şi obiceiurile populaţiei din Valea Jiului.
În perioada medievală, istoria ne prezintă zona ca făcând parte din cnezatul
lui Litovoi, alături de zona Tării Haţegului. În urma luptelor cu ungurii, Ţara
Haţegului cu „dependinţele sale" intră sub stăpânirea acestora, până la 1330, când
în urma luptei de la Posada, Basarab I îi alungă. Obiceiul înzestrării cu moşii a
eroilor de război, a făcut ca în anul 1430, regele Ungariei, Albert, să dăruiască
Valea Jiului lui Nicolae Cândea, care, în luptele cu turcii, moare la 1442, lângă
Avântul, Număr festiv 1928-1938, p. 37.
Tudor O., Oraşe, târguri şi sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 108-109.
3
Ibidem, p. 110.
1
• Protase O., Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticei, Bucureşti,
1966, p. 171.
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Vulcan. La 18 ianuarie 1493, regele maghiar Vladislav II înnoieşte dania către
Mihail, fiul lui Cândea (sau Kendeffy), cuprinzând şi comunele Petrila, Maleia,
Rătundul, Merişoara şi Câmpul lui Neag, ca proprietăţi „ab antiquo". După câţiva
ani, în 6 iunie 1520, Neagoe Basarab, domnul Ţării Româneşti, consemnează întrun hrisov graniţa asupra căreia căzuse de acord cu fratele său Ionaş (Ioan
Zapolya), principele Ardealului, graniţă care trecea, în ceea ce priveşte Valea
Jiului, de la Poiana Muierii până la Drăgşanul, unde Retezatul se uneşte cu
Godeanul, tot prin vârf, pe cumpăna apelor, în aşa fel încât tot bazinul Jiurilor
rămânea Olteniei, inclusiv pasul Vulcan. Acest hotar a fost restabilit în timpul
ocupaţiei austriece (1718-1739).
Numele localităţii Petroşani este pomenit pentru prima dată în 1810, dată la
care se arată că exista o biserică, un preot şi 12 familii 5 • Biserica de lemn, ca şi
clopotul acesteia datează însă de la sfârşitul sec. al XVIII-lea. Însă numele provine
din jurul anului 1800 când aşezarea din jurul bisericii a trebuit numită într-un fel.
În general, „crângurile" erau numite după familiile ce le locuiau: Boţoni (Boţa),
Dăroneşti (Dăroni), Gîrbeşti (Gîrbea) sau după numirea locului şi a răuleţului
Rătundul (de la râul Maleia către Livezeni) etc.
O statistică din anul 1733 amintea existenţa unei populaţii ortodoxe în
această zonă, o alta din 1762 consemna în toată Valea Jiului doar 3 biserici
ortodoxe cu 313 familii, fără preoţi şi doi preoţi uniţi, iar la 1818 este amintit
Petroşaniul şi Livezenii cu 96 de familii.
În arhiva parohiei ortodoxe române Petroşani, cele mai vechi date despre
această localitate se găsesc într-un „protocol" al botezaţilor, care începe cu primul
botez săvârşit la 24 ianuarie 1852. Preot era atunci Iosif Popa care slujea cu rândul
la bisericile din Petroşani, Băniţa şi Dâlja Mare.
Dacă iniţial întreaga viaţă a comunităţii se organiza în jurul bisericii, cu
timpul s-a produs o anumită autonomizare a diferitelor sectoare ale acesteia. În
anul 1938, parohia Petroşani era una dintre cele mai puternice parohii din cadrul
Arhiepiscopiei ortodoxe a Sibiului, care reuşise să transpună în practică aproape
toate asociaţiile cultural-religioase preconizate de Mitropolitul Ardealului. Astfel,
exista Frăţia Ortodoxă Română condusă de ing. Iosif Iancu, Societăţile „Sfântul
Gheorghe", Reuniunea ortodoxă a femeilor române, fondată în 1903. Printre
realizările acesteia din urmă de înscrie pictarea, înainte de război, a bisericii din
Petroşani de către pictorul Baciu, înzestrarea acesteia, ajutarea familiilor sărace cu
îmbrăcăminte şi alimente, ajutarea cu suma de peste 30.000 lei a moldovenilor
loviţi de foamete 6 ş.a. În acest an, se afla în plină reorganizare asociaţia „Oastea
Domnului", care, ca şi celelalte asociaţii, au avut o influenţă deosebit de benefică
asupra comunităţii locale şi nu numai.
5
6

Avântul, Număr festiv 1928-1938, p. 37.
Ibidem, p. 38.
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În afara acţiunilor desfăşurate de asociaţiile religioase, Petroşaniul a
cunoscut şi o bogată viaţă culturală laică, desfăşurată în principal pe scenă de
teatrul local sau de cele din ţară şi de şcoli, în cadrul serbărilor şcolare adresate
tuturor categoriilor de public, nu numai părinţilor.
În perioada de după 1921, Partidul Comunist Român a recrutat tot mai
mulţi membrii, mizând pe problemele sociale-economice inerente anilor grei de
război. Muncitorii încep să se organizeze şi din punct de vedere cultural. Astfel, ia
fiinţă cazinoul muncitoresc, care era mai mult o asociaţie cu vădite sarcini sociale
şi culturale. Scena acestui cazinou a răsunat nu o dată de muzica clasică de cea mai
bună calitate oferită de nume mai mult sau mai puţin celebre româneşti, un
asemenea concert având loc în 6 august 1944. Opera Română din Bucureşti a
concertat pe această scenă prin cântăreţii săi (Maria Moreanu, Petre Ştefănescu
Goangă, G. Niculescu-Basu, Emil Marinescu, Viorel Cichidean) care au
interpretat arii celebre din operele Paiaţe de Leon Cavallo, Rigoletto de Verdi,
Bărbierul din Sevilla de Rossini, Madame Buterjly de Pucini, Carmen de Bizet,
Samson şi Dalila de Saint Saens, Vasul fantomă de Wagner, Trubadurul de Verdi,
Nunta lui Figaro de Mozart, Aida de Verdi şi Seara mare de Brediceanu7 • Acest
concert a avut un succes deosebit tradus prin aplauzele frenetice ale spectatorilor,
obişnuiţi mai mult cu producţiile mediocre ale unor instituţii mai mult sau mai
puţin oficiale.
În 14 iulie 1944, Teatrul Naţional din Bucureşti a venit în turneu la
Petroşani cu reprezentaţiile pieselor Scrisori de dragoste şi Aimee, comedie în 3
acte de H. Coubier, după o stagiune desfăşurată la Deva. Se pare că reprezentaţia
primei piese a provocat oarece probleme din cauza amânării sale din data de 4
iulie în 14, fapt resimţit în numărul mic de spectatori, anume vreo „ 150 de
amatori, ceea ce pentru un oraşe foarte puţin" 8 • Dar se pare că cei câştigaţi au fost
participanţii la spectacolul de o calitate foarte ridicată, care a satisfăcut toate
exigenţele amatorilor serioşi de teatru. Piesa a creat spectatorilor o emoţie estetică
intensă şi „a mai adus cu sine şi un foarte interesant fragment de problematică
psihologică la umbra căruia spiritul a putu medita îndelung". Rolurile au fost
interpretale de actorii Al. Critico, I. Ulmeni, N. Motoc, Emil Botta, G. Marcovici,
Marieta Sadova, Carmen Tăutu, Corina Constantinescu şi Migry Avram Nicolau.
Al doilea spectacol, cu toate că a început la ora 20,00, publicul, de această
dată, a fost foarte numeros, actorii interpretând magnific rolurile. Piesa a reclamat
doar patru roluri jucate de Elvira Godeanu, G. Vranca, A. Pop Marţian şi I.
Finteşteanu.

Pe lângă reprezentaţiile teatrale şi muzicale, Petroşaniul a cunoscut în anul
1944 şi alte evenimente culturale destinate publicului larg. Astfel, în 4 august, tot
7
8

Avântul, nr.?, 1944, A trecut şi pe la noi Opera Română din Bucureşti, p. 4.
Idem, nr. 14-15, 1944, Mijloace de spiritualizare în Petroşani, p. 5.
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pe scena cazinoului muncitoresc, Subcentrul extraşcolar de fete nr. 24 din oraş a
susţinut o foarte reuşită serbare dată în scop caritabil, în folosul refugiaţilor şi
evacuaţilor de pe cuprinsul judeţului Hunedoara. Serbarea a fost deschisă la ora
19,00 prin intonarea imnului regal de către corul Subcentrului. Programul a
cuprins piese corale (Basarabia, Marşul lui Iancu), solo (Toate plugurile ară, o
doină, romanţa Ai milă, ariile Tărăncuţă şi Smaranda), recitare de poezii (Pentru
Ardealul mutilat de Mircea Dan Rădulescu şi Rugă de Iustin Ilieşiu), dansuri
populare (Haţegana, Ardeleana, Sârba), baletul Dansul fluturaşilor şi un alt balet
de Chopin, un dans ţigănesc şi în încheiere gimnastică ritmică cu lumini 9 •
Spectacolul a fost o reuşită. Urma să se repete în scopul cumpărării de cărţi şcolare
copiilor de muncitori săraci.
În aceeaşi perioadă, în Petroşani a ajuns şi Circul Emilia Krateyl, una dintre
cele mai vechi şi mari întreprinderi româneşti, fondată în anul 1860 10, care a
susţinut mai multe spectacole, încântând prin măiestria şi abilitatea artiştilor
locuitorii petroşeneni.
Un alt eveniment cultural, de această dată expoziţional, a avut loc la 23
iulie, prin deschiderea expoziţiei de probe practice a cursului profesional de
ucenici din Petroşani. Această expoziţie a fost organizată cu ocazia încheierii
anului şcolar 1943/1944. Trebuie semnalat faptul că expoziţia se înscria pe linia
unei vechi tradiţii, cu adânci rădăcini în oraş. Susţinătoarea cea mai importantă a
acestui eveniment a fost Societatea „Petroşani".
Expoziţia a fost organizată în localul din colonia Regele Ferdinand nr. 50, în
spaţiul unei camere şi a unei rezerve. Au fost expuse machete de locuinţe
acomodate regiunii Văii Jiului, machete de stâlpi de susţinere, miniaturi de maşini
electrice şi cu aburi, diferite aparate de folosinţă casnică, unelte de lucru, mostre
de fotografii, planşe în creion, tuş şi acuarele etc., lucrări care purtau sigiliul
întreprinderilor în care fuseseră executate 11 •
În numerele din ziarul „A vântul" aflate în colecţia muzeului din Deva
pentru anul 1945 am găsit consemnate doar trei evenimente culturale şi anume
reprezentaţia teatrală a piesei Ocnaşul, în 30 martie, turneul tânărului scriitor
Ionel Goga şi serbarea de Crăciun a şcolilor primare, organizată în seara de 16
decembrie.
Ultimele două evenimente au fost organizate sub auspiciile organizaţiei
„Apărarea patriotică" din Petroşani. Ionel Goga, acest tânăr talent, scrisese mai
multe piese printre care Infloresc cireşii, piesă muzicală în 3 acte, Pe veci a ta, piesă
muzicală în 3 acte şi un prolog, Misterul de la moara Verbancu, piesă poliţistă în 2
Idem, nr.?, 1944, O reuşită serbare şcolară în Petroşani, p. 3.
Ibidem, Circul Emilio Krateyl la Petroşani, p. 3.
11
Idem, nr. 14-15, 1944, Deschiderea expoziţiei de probe practice a cursului profesional de ucenici
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Scandal la primărie, comedie populară în 4 acte 12 • Turneul său alături de o
trupă de teatru urmărea promovarea pieselor sale şi nu în ultimul rând cultivarea
şi susţinerea gustului pentru teatru a populaţiei.
Serbarea organizată de şcolile primare la apelul lansat de „Apărarea
patriotică" a fost destinată datinilor de Crăciun şi în scopul ajutorării copiilor
săraci. A avut loc tot pe scena cazinoului muncitoresc şi a cuprins un discurs al
părintelui Traian Moşic despre datinile de Crăciun în legătură cu universalitatea
mântuirii adusă pentru toate neamurile pământului de către Domnul Isus Hristos,
apoi au urmat cântece corale şi recitări, o scenetă de Crăciun, colinde şi dansuri
naţionale 13 • La acest eveniment şi-au adus aportul şi şcolile confesionale, romanocatolice şi reformate.
Trebuie remarcată activitatea susţinută a „Apărării patriotice'', care în
ultima vreme distribuise 7552 kg de zahăr pentru toţi copiii sub 15 ani din
întreaga V ale a Jiului, înscrisese 250 de copii săraci şi elevi de şcoală, precum şi 40
de invalizi de război pentru ajutorul de Crăciun, dăduse stofă pentru 53 de copii
de şcoală, urmând şi alţii a primi, înscrisese 1200 de pensionari şi bătrâni pentru
zahăr de Crăciun 14 • Toate acestea au fost posibile doar cu ajutorul primit din parte
guvernului Dr. Petru Groza, din colectele, serbările şi donaţiile din localitate
(Societatea „Petroşani" a donat suma de 540.000 lei iar CFR Petroşani suma de
81.000 lei). Serbarea a reuşit să adune suma de 170.000 lei.
În 21 decembrie a avut loc o altă serbare, cea a Liceului de fete, la care s-au
împărţit elevelor mai sărace diferite daruri 15 •
Anul 1946 a fost mai bogat în evenimente culturale şi expoziţionale. În
ultimele zile ale lunii iunie o fost deschisă o frumoasă expoziţie a lucrărilor de
sfârşit de an a elevilor Şcolii Tehnice Industriale gr.I. Deşi înfiinţată doar de două
luni, şcoala a înregistrat progrese rapide, vizibile în cadrul acestei expoziţii. Au
fost expuse „broaşte, zăvoare, scule diferite, presă de cartofi şi de roşii, ace,
compasuri de lăcătuşi, planatoare, ciocane, securi de minerit forjate, precum şi
obiecte artistice turnate, roţi, bucele, piese strunjite, sonerii electrice, bobine şi
aparate electrice reparate de elevii-ucenici" 16 • În seara zilei de 28 iunie, la cazinoul
muncitoresc, a avut loc festivitatea de împărţire a premiilor şcolare elevilor
merituoşi, în cadrul unei serbări cu recitări, muzică corală, de acordeon şi
muzicuţe, acrobaţii ş.a. Această şcoală aflată sub conducerea directă a Societăţii
„Petroşani" a fost sponsorizată de către acestă societate şi de Sindicatul minier,
care au oferit cărţi şi îmbrăcăminte ca premii.

acte

şi

12

Idem, nr. 11, 1945, Turneul lui Tonei Goga, p. 2.
Idem, nr. 21-24, 1945, Apărarea Patriotică din Petroşani, p. I.
''Ibidem.
15
Ibidem, p. 2.
16
Tdem, nr. 13-14, 1946, Expoziţia Şcolii industriale gr.I din Petroşani, p. I.
13
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de sfârşit de an au organizat şi Liceele teoretice de băieţi şi fete, tot
la cazinoul muncitoresc. Programul a cuprins 3 părţi: în prima parte s-au executat
câteva bucăţi muzicale populare şi patriotice, pe 4 voci, de către corul de fete, în
partea a doua s-a jucat piesa ln pragul absolvirii, compusă şi jucată de elevii din
clasa a VIII-a Liceului de băieţi, iar ultima parte a constituit-o baletul executat de
fete, şapte dansuri caracteristice diferitelor naţiuni, care au fost deosebit de
apreciate de public pentru costume, decoruri, dar mai ales pentru graţia
executării 17 • Orchestra Liceului de băieţi a fost de asemenea deosebit de apreciată.
În luna iulie, ziarul Avântul consemnează expoziţia de la Cluj a pictorului
Gh. Matei, fost profesor de desen la Liceul de băieţi din Petroşani şi colaborator al
ziarului. Expoziţia a fost un succes. Autorul articolului, Gh. Enăchescu, remarcă
apariţia curentului expresionist în artă, „curent care nu are nimic comun cu arta
propriu-zisă, sub a cărui mască pictorii au făcut, prin interpretare, filozofie,
psihologie şi chiar„.astronomie, dar numai artă nu, aceştia au avut darul mai
mult să jicnească decât să stimuleze simţul artistic al publicului" 18 • În comparaţie
cu această nouă artă, pictura pictorului Matei se prezintă ca o revelaţie. Vizitatorul
are impresia că asistă la o expoziţie de gravură retrospectivă a sec. al XV-iea,
executată într-o tehnică aproape uitată. Expune peisaje înfăţişând viaţa la ţară în
diferite anotimpuri, subiecte din Ţara Moţilor, dar lucrarea cea mai
impresionantă rămâne „Sinistratul", compoziţie în care artistul redă starea
sufletească a doi ţărani bătrâni, soţ şi soţie, care-şi plâng avutul pierdut pe ruinele
casei lor distruse de urgia războiului 19 • Succesul s-a tradus şi material prin
vinderea în primele zile a aproape 40% din lucrări.
În luna august, şi anume în ziua de 18, organizaţia de plasă
Petroşani„,Frontul Plugarilor", a organizat în cătunul Maleia o petrecere
câmpenească cu dans 20 • S-au servit băuturi şi mâncare caldă, s-a dansat pe muzica
fluierului şi a orchestrei de jazz din Petroşani. Petrecerea a ţinut de la ora 16,00
până la 3 dimineaţa, câmpul fiind iluminat toată noaptea de luminile electrice
montate special pentru acest eveniment.
În aceeaşi zi, a sosit în Petroşani de la Poiana, judeţul Sibiu, o asociaţie de
muzică constituită din 40 de persoane pentru a susţine un concert de coruri
româneşti ardeleneşti, pe scena cazinoului muncitoresc. Au fost executate cele mai
alese compoziţii de renumiţii compozitori ardeleni ca: Brediceanu, Vidu, Oancea,
Şoima etc. 21 . De dimineaţă au cântat în biserica din Petroşani liturghia pe patru
voci. Piesa populară „Lelea Ana vorbă lungă", piesă premiată de „Astra", a fost
excelent interpretată şi toate doinele şi învârtitele ardeleneşti au fost aclamate şi
bisate de publicul spectator.
17

1
•
19
20

21

Ibidem, Serbări de fine de an, p. 2.
Ibidem, Expoziţia pictorului Gh. Matei, p. 3.
Ibidem.
Idem, nr. 17-18, 1946, Frontul Plugarilor, p. 4.
Ibidem, Concert.
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În luna septembrie, Teatrul Armatei a prezentat opereta Cântec de
dragoste, piesă în 4 tablouri, compusă de Paul Mihail Ionescu22 •
În zilele de 7 şi 8 decembrie, şcolile primare au organizat o serbare în urma
căreia s-a strâns suma de 701.000 lei destinaţi copiilor şi femeilor sărace din
Moldova. în acelaşi scop, liceele de băieţi şi fete au organizat o acţiune teatrală pe
scena cazinoului muncitoresc, în urma căreia s-a încasat suma de 2 milioane lei.
Crăciunul anului 1946 a fost unul trist pentru mulţi oameni chinuiţi de
efectele secetei din ultimii doi ani. „ .. .lume înfometată şi deslipită de la vetre,
colindând după codrul de pâine sau mămăligă, prin toate ungherele Ţării, pe unde
Cerul a fost milostiv: copii sosiţi cu trenul de prin Moldova şi din secuime, ca să
fie adăpostiţi, hrăniţi, îmbrăcaţi şi - de ce nu? - educaţi de cei cu dare de mână şi
de diferite societăţi de binefacere ... "23 •
Tot în anul 1946 s-a luat o iniţiativă lăudabilă, aceea de a se pune bazele
unui teatru popular care să funcţioneze în Valea Jiului. La finele anului, teatrul
maghiar a susţinut pe scena cazinoului muncitoresc din petroşani o serie de 10
reprezentaţii de operetă, cu o participare numeroasă a publicului din oraş 24 • În 8
februarie 1947, după o muncă grea, s-a dat prima reprezentaţie a Teatrului
Muncitoresc „Valea Jiului", de sub auspiciile Comisiei Locale a Sindicatelor Unite
Petroşani 25 • S-a jucat piesa sovietică Oameni fără zâmbet. Prezent la eveniment a
fost şi actorul Jean Constantin de la Teatrul Naţional din Bucureşti, care a fost
plăcut surprins de jocul actorilor amatori. Tot în cadrul Comisiei Locale a
Sindicatelor Unite Petroşani, Resortul Cultural, s-a înfiinţat şi Secţia maghiară de
teatru sub conducerea lui Sziics Emil, actor profesionist.
Prin înfiinţarea acestui teatru, muncitorii din Valea Jiului vor avea ocazia să
vadă piese de teatru bune, cu actori buni, ridicaţi din masa muncitorilor. După
reprezentaţiile din Petroşani, actorii români şi maghiari urmau să plece în turneu
în judeţ şi în afara judeţului.
Teatrul era condus de un preşedinte în persoana inginerului Ioan Piso, de 7
membrii (Constantin grigoraş, Varga Beni, Gligore Morar, Gh. Ghendel, Dumitru
SLănescu, Gh. Raco\i şi Sziics Emil) şi mai mulp membrii <le unuare 16 • Înlre 10 şi
12 februarie s-au jucat piesele Oameni fără zâmbet, Csak egy hislany şi Fiul rătăcit,
comedie în 3 acte de Arnold şi Bach.
Cultura în viaţa omului a avut întotdeauna o importanţă deosebită. Omul a
constatat că prin cultură s-a creat şi recreat pe sine şi societatea, că şi cultura a
constituit un factor de progres a omenirii. În fiecare epocă istorică cultura a avut
rolul său, apanajul acesteia trecând la un moment dat de la elite şi la alte categorii
22

Ibidem, Teatrul armatei, p. 3.
Ibidem, Mergem şi noi cu magii, p. 2.
14
Idem, nr. 21-22, 1946, p. 4.
25
Idem, nr. 3, 1947, Teatrul Muncitoresc „ Valea Jiului", p. I.
26
Ibidem, p. 4.
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sociale. Aşadar, nici aceste timpuri nu au ignorat problema culturalizării, aceasta
fiind pusă cu şi mai multă asiduitate în această perioadă de adânci prefaceri
sociale, când se avea în vedere construirea unei noi societăţi şi a unui om nou.
Muncitorul trebuia cultivat prin teatru, muzică şi literatură de cea mai bună
calitate. Aşa a luat naştere acest teatru, care dorea însufleţirea publicului spectator
prin interpretarea de înaltă ţinută artistică a pieselor. Erau încurajaţi amatorii să
adere la viaţa teatrala, ca prin muncă şi dăruire să devină cu timpul profesionişti.
De aceea se cerea populaţiei să sprijine moral această instituţie culturală,
considerată un adevărat sanctuar de lumină şi cultură. Pentru încurajarea
locuitorilor de a veni la teatru, costul biletelor era relativ scăzut. Materializarea
acestei iniţiative a întâmpinat multe greutăţi materiale, tehnice şi financiare.
Decorurile noi, pe care cu toată greutatea procurării materialelor şi scumpetea lor,
le-au confecţionat cu ajutorul nepreţuit al maestrului I. Stoenescu, care prin
intermediul lor a realizat o inovaţie optimă recreativă. Pe scena teatrului s-au mai
jucat multe piese, printre care: Ion al vădanei, comedie în 3 acte de N. Chiriţescu,
Parada primăverii, fantezie muzicală revuistică, Unchiul din provincie, comedie
bufă în 3 acte de P. Gusti, Doi scriitori, comedie în 3 acte, o realizare muzicală de
înaltă ţinută artistică •

27

În luna martie a avut loc un festival artistic-cultural pe scena cazinoului,
organizat de secţia culturală a ACP de pe lângă resortul cultural al Sindicatelor
Salariaţilor din Industria Minieră Petroşani, care a cuprins o piesă de teatru în
limba română şi una în limba maghiară, recitarea de cuplete, muzică corală,
muzică simfonică şi de jazz, precum şi muzică rusească acompaniată de ghitare şi
balalaici 28 •
După cum de vede, în ultimii ani de război şi în cei imediat următori, viaţa
culturală a Petroşaniului a cunoscut o continuă dezvoltare, cele mai importante
instituţii de educaţie şi cultură aducându-şi deliberat aportul. Cu toate greutăţile
inerente anilor de război şi cu toate consecinţele acestei conflagraţii, comunitatea
din Petroşani şi-a continuat viaţa şi a folosit mijloacele culturale ca suport moral
pentru învingerea greutăţilor. O seară la teatru, participarea la un concert de
muzică sau la o serbare constituia pentru câteva ore un refugiu benefic sufletului
marcat de atâtea necazuri. Trebuie remarcată, de asemenea, existenţa unei
profunde solidarităţi a acestei comunităţi, care din fiecare act de cultură făcea un
act de caritate, atât pentru locuitorii oraşului, cât şi pentru cei ai altor localităţi.
Chiar dacă după 1945-1946 se observă o sovietizare a actului cultural, important
este faptul că tot s-a făcut cultură, că românii şi-au transpus geniul în artă,
literatură, ştiinţă şi tehnică şi că astfel au contribuit la îmbogăţirea culturii
universale.
27
28

ldem, nr. 5, 1947, Indemn pentru artă şi cultură, p. I.
Ibidem, Festival artistic cultural, p. 4.
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POSIBILĂ PROVOCARE PENTRU
MUZEOGRAFIA CONTEMPORANĂ
ROMÂNEASCĂ: VALORIFICAREA

0

EXPOZIŢIONALA

A ŞANTIERELOR
ARHEOLOGICE PREVENTIVE, LA SOLICITAREA
FINANTATORULUI
I

EMANOIL PRIPON, HOREA POP

A POSSIBLE CHALLENGE FOR OUR ROMANIAN CONTEMPORARY
MUSEOGRAPHY: EXHIBITIONAL VALORIZE OF THE
PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL SITES, AT THE REQUEST OF
THESPONSOR
Abstract: The beginning of an exhaustive investment work of the
company Michelin Romania an a relatively large area, in an archaeological
site (Zalău, Dealul Lupului, Sălaj County) that imposed the opening of a
rescue site. The research team trained specialists in the History and Art
County Musem of Zalău, and the Department for Cu/ture, Cults and
National Cultural Patrimony of Sălaj County.
At the request of the sponsor for the preventive archaeological research
between 2003-2004 in the space from SC Michelin Romsteel Cord SA,
Lupului Street, no 43, Zalău, Sălaj county, there was set up a permanent
exhibition. The exhibition conta ins precise copies (scientific imitations) of the
pieces that were discovered, short archaeological comments in Romanian and
French, pictures and graphical reconstructions of dwellings, forts, military
equipment of Roman age etc.
The exhibition fluor is designed as a poster with six fields
corresponding to the six historical eras that are shown (Stane Age, Bronze
Age, Dacian Age, Roman Age - Romans, Roman Age - Barbarians and Early
Medieval Age).
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At the bottom of the exhibition, on the entire width, there is a board
that holds copies on the artifacts that were discovered on the Barbarian
incineration graves from 2"d century A.D. (Ml, M2 and M4). This board
superposes the seating of the case that holds the copy of the two incineration
graves with the entire funeral accessories (M6 and M3).
By using new communication means (copies of the original artifacts,
graphical and ambient reconstructions) the visitor can make a clear picture
on the lifestyle of the communities in the area, for each individual Age.
Rezumat: Debutul unei ample lucrări de investiţii din partea firmei
Michelin Romania pe un spaţiu considerabil ca întindere, în aria unui sit
arheologic (Zalău, Dealul Lupului, jud. Sălaj) a impus deschiderea unui
şantier de salvare. Colectivul de cercetare a fost format din specialişti de la
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, şi Direcţia pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Sălaj.
La solicitarea finanţatorului cercetării arheologice preventive din anii
2003 - 2004 într-un spaţiu din locaţia SC Michelin Romsteel Cord SA, din
strada Lupului, nr. 43, Zalău, jud. Sălaj, a fost amenajată o expoziţie cu
caracter permanent. Expoziţia cuprinde copii fidele (replici ştiinţifice) ale
pieselor descoperite, scurte comentarii arheologice în limbile română şi
franceză, ilustraţie şi reconstituiri grafice de locuinţe, fortificaţii, elemente de
echipament militar de epocă romană etc.
Pavilionul expoziţional este conceput ca un poster cu şase câmpuri
corespunzătoare celor şase epoci istorice prezentate (epoca pietrei, epoca
bronzului, epoca dacică, epoca romană - romani, epoca romană - barbari si
ev mediu timpuriu).
La baza frontului expoziţional, pe toată lăţimea lui, se află o poliţă pe
care sunt expuse copii după artefactele descoperite în mormintele de
incineraţie barbare de secol II p. Chr. (Ml, M2 şi M4). Această poliţă
suprapune soclul vitrinei care adăposteşte reconstituirea altor două morminte
de incineraţie cu întreg inventarul funerar (M6 şi M3).
Prin utilizarea unor mijloace de comunicare inedite (copii după
artefactele originale, reconstituiri grafice şi de ambient) vizitatorul îşi poate
face o imagine mai completă asupra modului de viaţă al comunităţilor din
zonă, pentru fiecare epocă în parte.
Keywords: investor - beneficiary, archaeological exhibition, historical
imitations, rescue diggings, archaeological diggings
Cuvinte-cheie: investitor - beneficiar, expoziţie de arheologie, replici
istorice, săpături de salvare, descoperiri arheologice.

De la apariţia legii prin care se instituie regimul juridic al bunurilor aparţinând
patrimoniului cultural naţional mobil, indiferent de proprietarul acestora 1
1
Legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Nr. 530 din 27 octombrie 2000 (Legea nr. 18212000, cu modificările ulterioare).
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arheologia preventivă românească traversează o perioadă bogată din punct de
vedere al cercetării de teren.
Solicitările pentru eliberarea de sarcină arheologică a unor terenuri depuse
de către beneficiarii investiţiilor publice sau private, au constituit adevărate
„filoane de aur" pentru cercetare şi multe ori veritabile „baloane cu oxigen"
pentru bugetul instituţiilor muzeale.
Nu o dată investitorul şi-a exprimat dorinţa de a se valorifica sub aspect
muzeografic rezultatele intervenţiilor de salvare, prin amenajarea unor expoziţii
cu caracter permanent în anumite puncte din spaţiile construite pe situl
arheologic. Conform legislaţiei în vigoare, înfiinţarea de muzee şi colecţii publice,
indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului
cultural mobil, se face cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi
Colecţiilor. Obligaţia obţinerii avizului prealabil în vederea înfiinţării unei colecţii
publice sau a unui muzeu revine persoanei fizice sau juridice solicitante. 2 La
aceasta se adaugă în mod firesc, necesitatea respectării normelor de conservare a
bunurilor de patrimoniu mobil care impun, printre altele, asigurarea unor condiţii
optime de microclimat şi securitate. 3 Aceste cerinţe - perfect îndreptăţite - pot să
descurajeze într-o oarecare măsură iniţiative de acest gen.
Ţinând cont de aceste aspecte prezentăm modalităţile concrete prin care, la
solicitarea finanţatorului, rezultatele cercetărilor arheologice au fost valorificate
sub aspect expoziţional în locaţia unei societăţi pe acţiuni.
Debutul unei mari lucrări de investiţii din partea firmei Michelin Romania
a impus deschiderea unui şantier arheologic preventiv în punctul Dealul Lupului,
oraşul Zalău, judeţul Sălaj, însoţit de operaţiuni de supraveghere arheologică în
zonele fără potenţial arheologic. 4 Pentru atingerea scopului propus, respectiv
descărcarea de sarcină arheologică a zonei destinată investiţiei, au fost trasate
secţiuni şi casete în vederea cercetarii unor complexe însumând o suprafaţa de
peste 6000 mp, investigaţi sistematic.
Cunoscut în literatura istorică de specialitate datorită descoperirii prin mici
sondaje arheologice a unor urme de locuire neolitică şi hallstattiană, punctul
Legea muzeelor si colecţiilor publice, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 528 din 23
iulie 2003 (Legea nr.311/2003); Pentru modificări ulterioare, vezi Legea muzeelor si colecţiilor publice
(Legea nr.31112003, republicată), în Monitorul Oficial al României, Nr. 927 din 15 noiembrie 2006.
3
Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999, p. 6-97;
129-156; 244-293; Hotărârea Guvernului României pentru aprobarea Normelor de conservare si
restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 58 din
23 ianuarie 2004.
'Colectivul de cercetare a fost format din: cercetător ştiinţific principal I dr. Alexandru V. Matei
(Responsabil de şantier - Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău - MJIAZ, responsabil epoca
romană, fortificaţii romane), cercetător ştiinţific II dr. Horea Pop (MJIAZ, responsabil epoca dacică
şi epoca romană - locuirea barbară), Mirel Andraş (MJIAZ, responsabil neolitic), Daniel Sana
(DPCCPCN, responsabil epoca bronzului şi epoca fierului), cercetător ştiinţific III Dan Bacueţ
Crişan (MJIAZ, responsabil ev mediu timpuriu).
2
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Dealul Lupului este situat pe un platou mărginit la est de Valea Miţii, care se varsă
în Valea Zalăului, aflată la nord de dealul amintit, curgând paralel cu acesta spre
vest. Dealul are o altitudine maximă de cca. 300 m, şi o diferenţă de nivel faţă de
vale de maxim 100 m. Ceramica descoperită în cercetările de teren ulterioare
sondajelor, sugera o locuire a platoului şi în epoca dacică şi romană.
În suprafaţa investigată au fost descoperite 118 complexe arheologice din
epoci diferite după cum urmează: epoca pietrei - neolitic, 11 complexe; epoca
bronzului, 34 complexe; prima epocă a fierului - Hallstatt, 14 complexe; epoca
dacică La Tene, 18 complexe; epoca romană şi barbari, 21 complexe; ev mediu
timpuriu 18 complexe; epoca modernă, 2 complexe. Din punct de vedere al
tipurilor de complex şi al caracterului acestora, poate fi identificat un spectru larg
şi spectaculos. Au fost descoperite următoarele tipuri de complexe 5 : locuinţe - 39;
gropi de provizii, menajere, de stâlp - 55; cuptoare - 8; latrine romane - 3;
morminte barbare şi medievale - 9; fortificaţii romane (castre din pamant) - 3;
fortificaţii neolitice - 2.
Amenajată în locaţia Societaţii Comerciale Michelin Romsteel Cord S.A., cu
sediul în strada Lupului, nr. 43, localitatea Zalău, judeţul Sălaj, expoziţia cu
caracter permanent include numai copii ştiinţifice (replici) ale pieselor
descoperite aici, originalele (exponatele autentice) fiind păstrate la Muzeului
Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău. S-a apelat la aceasta formulă deoarece nu
contravine legii şi nu este pusă în pericol integritatea pieselor autentice.
Exponatele auxiliare şi complementare etalate reprezintă realităţi arheologice
identificate în urma cercetărilor de pe Dealul Lupului dar şi realităţi din nord vestul României, care de-a lungul istoriei au influenţat într-un mod mai mult sau
mai puţin pregnant dezvoltarea comunităţilor din întreaga Transilvanie. Frontul
expoziţional cu dimensiunea de 1,5 x 1,5 metri este conceput ca un poster cu 6
câmpuri corespunzătoare celor 6 epoci istorice reprezentate mai consistent prin
descoperiri arheologice.
Principalele epoci istorice ilustrate prin descoperiri arheologice (epoca
pietrei, epoca bronzului, epoca fierului, epoca romană-romani, epoca romană
barbari şi evul mediu timpuriu), sunt redate în expoziţia de bază prin explicaţii
scrise, imagini şi copii ştiinţifice ale artefactelor descoperite. Pentru localizarea
mai precisă a descoperirilor, fundalul textului aferent comentariului arheologic
este colorat diferit pentru fiecare epocă reprezentată şi redată cu aceeaşi culoare pe
planul general al investiţiei, situat în zona centrală a frontului expoziţional.
Componentele de articulare tematica includ etalarea exponatelor auxiliare
(copii după artefactele descoperite) şi a exponatelor complementare (texte,
Alexandru V. Matei, Horea Pop, Mirel Andraş, Dan Bacueţ-Crişan, în Cronica
arheologice, Cluj-Napoca, 2004, p. 375-378; Alexandru V. Matei, Horea Pop, în Cronica
arheologice, Mangalia, 2005, p. 4 l l-4 l 3.
5
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ilustraţii,

propuneri de reconstituire grafică) 6 determinate de spaţiul expoziţional.
Deasupra frontului expoziţional este scris titlul expoziţiei în limbile română şi
franceză. Sub frontul expoziţional se află o poliţă de 1,5 x 0,4 metri destinată
expunerii pieselor (copiilor ştiinţifice) din mormintele germanice Ml, M2 şi M4.
Această poliţă suprapune soclul vitrinei (1,5 x 0,4 x 0,7 metri) care adăposteşte
reconstituirea mormintelor barbare M6 şi M3. (Foto 1)
În continuarea demersului nostru ştiinţific prezentăm succint segmentele
cronologice ale expoziţiei cuprinzând text, ilustraţii, reconstituiri grafice şi copii
ştiinţifice (replici realizate după artefactele descoperite).
I. EPOCA PIETREI
I.I. Text (comentariu arheologic)

Descoperirile neo-eneolitice. Cercetările mai vechi şi mai noi au scos la
urme de locuire şi materiale arheologice ce pot fi atribuite etapei târzii a
grupului Iclod (Iclod III), etapă care începe în jurul anului 4800 î.Chr. şi se
continuă pe parcursul a două secole.
Sub aspect climatic, această perioadă (4800 - 4600 î.Chr.) se caracterizează
printr-o climă caldă şi umedă, propice dezvoltării comunităţilor pastoral-agricole
de tip Iclod. Cu toate acestea, se remarcă, sub aspectul culturii materiale, un
fenomen de retardare. ln această perioadă, vasele ceramice sunt mai puţin bogate
în ornamente iar pasta din care sunt confecţionate şi arderea, sunt mai slabe
calitativ faţă de etapele anterioare. Acest fenomen îl remarcăm şi din punct de
vedere al tipului de habitat. Din totalitatea locuinţelor cercetate în aşezarea de la
Zalău (şase locuinţe şi trei gropi de provizii), majoritatea sunt de tip bordei7. Astfel
de construcţii constau dintr-o groapă aproximativ circulară şi un stâlp central ce
susţinea acoperişul realizat dintr-o structură de lemn acoperită cu stuf sau paie.
Ocupaţiile de bază ale oamenilor din această perioadă de timp au fost
cultivarea primitivă a plantelor şi creşterea animalelor. ln afara acestora, membrii
comunităţii de la Zalău se mai îndeletniceau probabil cu pescuitul, vânatul, culesul
dar şi cu diferite meşteşuguri casnice precum torsul, ţesutul, olăritul sau
confecţionarea uneltelor şi armelor din piatră, os sau corn.
Fenomenul de retardare menţionat anterior, este determinat de extinderea
spre vest şi nord-vest a altor comunităţi tribale din zona bazinului mijlociu al văii
Mureşului, fapt ce determină dislocarea autohtonilor şi migrarea lor spre vest,
aşezarea de la Zalău fiind rezultatul concret al acestei migraţii.
iveală

Radu Florescu, Bazele muzeologie, Ediţia a II-a, Bucureşti, 1999, p. 175-176; Eva Mârza,
Muzeologie generala, Alba Iulia, 2004, p. JOI.
7
Alexandru V. Matei, Horea Pop, Mirel Andras, Dan Bacucţ-Crişan, op. cit„ p. 375, 377.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Sub aspect socio-politic, relaţiile cu populaţiile învecinate au fost destul de
tensionate, fapt care îi determină pe purtătorii acestui grup cultural să îşi
întărească aşezările cu puternice sisteme de fortificare compuse din şanţuri şi
palisadă din lemn. Locuinţele descoperite la Zalău, majoritar de tipul bordeielor şi
fortificarea acestei aşezări prin două şanţuri circulare concentrice (diametre de
80m, respectiv 60m) ce aveau probabil la interior o palisadă din bârne masive de
lemn, ne oferă în continuare indicii cu privire la climatul violent în care erau
obligaţi să trăiască locuitorii aceste aşezări. Urmele de arsură şi distrugerea
locuinţelor, dar mai ales a sistemului de fortificaţie, surprinse cu ocazia cercetărilor
arheologice, ne dovedeşte că aşezarea de la Zalău a avut un sfârşit violent datorat
probabil unui atac. ln lipsa unor indicii clare care să ateste o luptă şi pe baza
descoperii în interiorul locuinţelor a unui bogat inventar casnic format în special
din ceramică (vase pentru gătit şi păstrat hrana, vase pentru băut etc.), considerăm
că aşezarea a fost abandonată în grabă, după distrugerea sa de către atacatori ea ne
mai fiind refăcută.

1.2 Ilustraţie
În câmpul expoziţional rezervat acestei epoci sunt reproduse la scara mărită
două fotografii reprezentând o locuinţa surprinsa la conturare şi după golire,
alături de alte două fotografii reprezentând profilul şanţurilor de apărare a
fortificaţiei.

1.3 Reconstituiri grafice
de cele două grupuri de fotografii amintite este prezentată
propunerea de reconstituire grafică a unei locuinţe adâncite şi propunerea de
reconstituire grafică a fortificaţiei cu dublu şanţ de apărare.
Alături

1.4 Replici (copii ştiinţifice)
În partea de jos a câmpului expoziţional destinat epocii pietrei, pe o poliţă
transparentă este expusă copia unui vas pentru băut, descoperit în acest context.

2. EPOCA BRONZULUI
2.1 Text (comentariu arheologic)
Pe baza analogiilor cu descoperiri similare din Transilvania, materialele
ceramice, majoritar ornamentate cu striuri, pot fi atribuite perioadei de început a
Epocii Bronzului Mijlociu ce pare să se contureze deja pe la 2300 şi 2200 î.Hr. fiind
paralelă cu perioada de maximă înflorire a civilizaţiei minoice.
Perioada mijlocie a epocii Bronzului este definită ca fiind una de relativă
stabilitate, în cadrul căreia se dezvoltă, pe arii bine definite, primele culturi tracice
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Valorificarea

expoziţională

a şantierelor arheologice preventive, la solicitarea finanţatorului 601

din zonă. Sub aspect climatic, această perioadă se caracterizează printr-o clima
calda şi uscata, mai puţin propice cultivării plantelor. Prin urmare, ocupaţiile
principale ale acestei perioade sunt axate mai mult pe creşterea vitelor şi într-o mai
mică măsură pe cultivarea plantelor, resurse alimentare suplimentare fiind obţinute
probabil din vânat şi pescuit. Un mod de viaţă uşor mobil, cu o economie bazată
mai mult pe creşterea vitelor şi pendularea oamenilor în funcţie de bogăţia locurilor
de păşunat ne este sugerat şi de descoperirile de la Zalău. Faptul că toate locuinţele
sunt de tip bordei (şase locuinţe), construcţii ce nu implică amenajări de anvergură,
iar dintre acestea, doar una păstra urmele unei instalaţii de foc (un cuptor), indică
astfel caracterul sezonier al locuirii de aici8. Lipsa altor complexe de locuit sau a
oricăror anexe pentru păstrat provizii (doar 27 gropi banale menajere, poate şi
pentru păstrat provizii) ne arată că nu avem de-a face cu un sat antic ci doar cu
nişte locuinţe sezoniere legate probabil de creşterea vitelor, lunca văii Zalăului şi
pădurile din jur oferind un teren propice unei astfel de îndeletniciri. Aceste locuinţe
nu sunt nici măcar contemporane, ele se suprapun pe acelaşi loc la distanţe de timp
apreciabile. Această afirmaţie se bazează pe faptul că aşa cum spuneam, locuinţele
se suprapun parţial. Fiind vorba de bordeie, deci gropi săpate în pământ având un
acoperiş din lemn şi stuf, o locuinţă nu poate să suprapună alta decât în situaţia în
care construcţia anterioară nu mai funcţiona iar groapa acesteia era deja umplută
şi tasată.

Importanţa

descoperirilor de la Zalău rezidă mai ales din faptul că acestea
marchează practic trecerea de la perioada timpurie a epocii bronzului la perioada
mijlocie şi începutul unei culturi care se va răspândi în toată Transilvania,
dăinuind mai bine de 1000 de ani. Materialele ceramice, de o bună factură şi bogat
ornamentate cu striuri, sunt printre puţinele dacă nu chiar singurele la ora actuală,
descoperiri din această importantă etapă cultural-istorică.
2.2 Ilustraţie
Şi în acest caz avem reprezentate complexe arheologice surprinse la
conturare şi după golire, alături de fotografiile unor fragmente ceramice cu decor.
2.3 Reconstituiri grafice
Datorită naturii complexelor descoperite, pentru această epocă nu avem
propuneri de reconstituire grafică.
2.4 Replici (copii ştiinţifice)
Exponatele auxiliare pentru care s-a optat în cazul de faţă au fost un topor
de piatră şi o săpăligă din os (corn). Ambele replici după aceste artefacte au fost

• Ibidem, p. 375-377.
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fixate în cozi de lemn pentru a sugera cât mai bine
direct pe poster, în spaţiul rezervat epocii bronzului.

funcţionalitatea

lor

şi

expuse

3. EPOCA DACICĂ

3.1 Text (comentariu arheologic)
Aşezarea dacică este concentrată în extremitatea vestică a excavaţiei.
Deocamdată au fost descoperite 18 complexe arheologice aparţinând acestei epoci.
Gropile descoperite (trei) deserveau cuptoare menajere în general. Cuptoarele
menajere (trei) erau de formă circulară cu diametrul maxim de lm. Locuinţele
dacice ( 12) erau în general adâncite maxim 0,5 m, de formă patrulateră. Inventarul
acestora a fost bogat doar în două cazuri, constând în ceramică lucrată cu mâna şi
la roată, ustensile din lut (prâsnele de fus, greutăţi de război de ţesut) şi piatră (cute
pentru ascuţit, fragmente de râşniţă).
Datarea aşezării 10 în etapa La Tene C2 (sfârşitul sec. III - prima jumătate a
sec. II î.Hr.) este sugerată de ceramică. Absenţa categoriilor ceramice celtice
sugerează faptul că ne aflăm în perioada de final a dominaţiei celţilor în aceste
spaţii. Este şi etapa trecerii etnicului dacic spre tipul de civilizaţie caracteristic
finalului epocii fierului. Aceasta culminează cu creşterea puterii dacilor pentru
următorii 200 ani, în spaţiul central şi est european în detrimentul celţilor.
9

3.2 Ilustraţie
Prin intermediul a patru imagini sunt redate urmele unor locuinţe dacice
cuptorul menajer aferent.

şi

3.3 Reconstituiri grafice
alături

Pentru locuinţa semiadâncită există o propunere de reconstituire grafică
de redarea unei îndeletniciri sugerate de inventarul arheologic (toarcerea

lânii).
3.4 Replici (copii ştiinţifice)
Au fost realizate copii după trei fusaiole (prâsnele de fus din lut), două
dintre ele fiind expuse pe o poliţă transparentă iar cea de-a treia este montată pe
un fus din lemn şi aşezată în imediata vecinătate a fotografiei cu reconstituirea
operaţiunii de tors lâna.

9
10

Ibidem.
Ibidem, p. 377; AlexandruV .Matei, Horea Pop, în Cronica cercetărilor arheologice, 2005, p. 412.
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4. EPOCA ROMANĂ - ROMANI

4.1 Text (comentariu arheologic)
O descoperire spectaculoasă este reprezentată de cele două castre romane de
marş sau de campanie militară situate la o distanţă apreciabilă (10 km) în faţa
limesului de pe culmea Munţilor Meseş. Importanţa Văii Zalăului, pentru accesul
spre căile de intrare prin fortificaţiile de graniţă romane, este sugerată de
amplasarea acestor două castre în acest punct. Nu este exclusă existenţa şi a altor
castre pe Dealul Lupului.
Complexul C38 este un castru roman din pământ cu dimensiunile,
deocamdată, de 310 x 186 m, orientat SV-NE. S-a păstrat doar şanţul acestuia, pe
tronsoane diferite, având formă de V, uneori cu icul ajustat la curăţiri repetate în
epoca romană. Adâncimea păstrată este de 1-1,3 m. ln casetele A şi B a fost
investigat un segment din sectorul porţii decumana a castrului.
Complexul C42 este un castru roman din pământ cu lungimea laturilor
cunoscute de 385 x 180 m, orientat V-E, cu tipul şanţului asemănător cu al celuilalt
castru, dar aparent anterior acestuia. 11
Absenţa elementelor de datare concrete împiedică o încadrare cronologică
absolută a acestor amenajări defensive romane, dar este foarte posibil ca primul
castru (C42) să dateze de la cucerirea Daciei de către Traian (106 d.Hr) în marşul
către centru dacic fortificat de pe Măgura Şimleului, iar cel de-al doilea de la
războaiele marcomanice ( 160-180 d.Hr) din timpul împăratului Marcus Aurelius. 12
4.2 Ilustraţie
Pentru acest segment cronologic avem reprezentate pofile ale şanţurilor
romane aparţinând celor doua castre, şanţul golit, profilul unei latrine romane şi
fotografia unui fragment de lorrica squamata.
4.3 Reconstituiri grafice
Pentru a uşura înţelegerea termenilor castru de pământ (lemn) şi lorrica
squamata este ilustrată propunerea de reconstituire grafică a unui castru roman
din lemn şi imaginea unui soldat echipat cu armură de tip lorrica squamata.
4.4 Replici (copii ştiinţifice)
Lângă fotografia unei mase compacte de zale provenită de la o lorrica
squamata, sunt expuşi câţiva solzi de armură cusuţi între ei cu fir de cupru, pentru
a obţine astfel un fragment dintr-o cămaşă de zale.

Alexandru V. Matei, Horea Pop, Castrele romane de marş descoperite la Zalău-Dealul Lupului
în DACIA AUGUSTI PROVINCIA. CREAREA PROVINCIEI, Eugen Ş. Teodor,
Ovidiu Ţentea (editori), Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2006, p. 173-176.
12
Ibidem, p. 178.
11

(judeţul Sălaj).
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5. EPOCA ROMANĂ - BARBARI
5.1 Text (comentariu arheologic)
Descoperirile aparţinând „barbarilor" din preajma Provinciei romane Dacia
sunt spectaculoase mai ales datorită inventarului celor 6 morminte de incineraţie
cercetate 13 • Acestea aparţin primului val germanic (vandali) care s-a apropiat
dinspre zonele Tisei Superioare de graniţa de nord-vest a Daciei Romane (mijlocul
sec. II)1 4 • Mormintele de altfel aparţin unor luptători. Iniţial aliaţi ai dacilor
împotriva romanilor, după cucerirea Daciei regelui Decebal de către împăratul
Traian (106 d.Hr), alianţa militară daco-vandalică devine aliată a romanilor
interpunându-se între aceştia şi sarmaţii iazigi (dintre Dunăre şi Tisa) şi germanicii
cvazi şi marcomani (din spaţiul Cehiei şi Slovaciei)1 5•
Locuirea „barbară" identificată pe locul castrelor romane de marş
(deocamdată şapte locuinţe, un cuptor şi o groapă de provizii) este ulterioară
castrelor şi necropolei şi poate fi datată pe parcursul sec. III d. Hr16 • Alături de
multe altele din apropiere demonstrează tipul relaţiilor dintre romani şi dacogermani pe perioada stăpânirii romane în zonă.
5.2 Ilustraţie
Caracterul spectaculos al descoperirilor de epocă romană aparţinând
mediului barbar, este dat de fotografiile „in situ" a patru morminte de incineraţie.
5.3 Reconstituiri grafice
Pentru a facilita înţelegerea funcţionalităţii descoperirilor cu caracter
funerar, a fost redată imaginea unui luptător germanic, echipat complet. Cifrele
arabe fac trimitere la elementele echipamentului militar descoperit în mormintele
de incineraţie, expuse sub formă de replici la baza posterului şi în vitrina - soclu.

5.4 Replici (copii ştiinţifice)
Un loc important printre artefactele de epocă romană îl ocupă descoperirile
cu caracter funerar. Pentru realizarea expoziţiei s-au efectuat replici după întregul
inventar funerar aparţinând acestei epoci (Anexa 1). La baza posterului într-un
spaţiu de 1,5 x 0,4 m sunt expuse un număr de trei morminte de incineraţie
marcate de stânga la dreapta cu Ml, M4, M2.

Alexandru V. Matei, Horea Pop, Mirel Andraş, Dan Bacueţ-Crişan, op. cit„ p. 376.
Ibidem, p. 377-378; Alexandru V. Matei, Horea Pop, op. cit., p. 412.
15
Horea Pop, Barbari la graniţa de nord-vest a Daciei Romane, comunicare prezentata la
simpozionul: Preocupări recente în cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional, Târgu
Mureş, 19-20 nov. 2004.
16
Alexandru V. Matei, Horea Pop, Mirel Andraş, Dan Bacueţ-Crişan, op. cit., p. 378.
13
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·
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Mormântul de incineraţie M 1 cuprinde copia urnei funerare, din care s-a
păstrat doar partea inferioară, oase incinerate, bucăţi de cărbune, un amnar, o
lance şi o foarfecă îndoită ritual. (Foto 2)
Mormântul de incineraţie M4 nu are urnă funerară dar posedă un inventar
arheologic extrem de bogat constând în: umbo de scut, foarfece, cuţite, vârf de
lance, vârfuri de săgeţi, amnar, mâner de scut, cărbune şi oase incinerate. (Foto 3)
Mormântul de incineraţie M2 include replica urnei funerare (din care s-a
păstrat doar partea inferioară) în care sunt depuse oase incinerate, cărbune şi un
vârf de lance îndoit ritual. (Foto 4)
Poliţa pe care sunt reconstituite cele trei morminte suprapune soclul
vitrinei care adăposteşte reconstituirea mormintelor M6 şi M3. (Foto 1)
Mormântul M6 cuprinde copia urnei funerare în care sunt depuse oase
carbonizate, bucăţi de cărbune şi replici după fragmentele de vase deformate
(datorită arderii până la vitrifiere), utilizate pe post de capac al urnei. 17 În jurul
urnei sunt depuse replici după obiectele aparţinând războinicului incinerat: umbo
de scut, spada şi lance îndoite ritual, amnare, catarame, un vârf de săgeată şi două
vase cu ofranda. (Foto 5)
În mormântul de incineraţie M3 se află copia urnei funerare în care sunt
depuse oase incinerate, fragmente de cărbune şi două fibule din fier. (Foto 5)
Cu ajutorul hârtiei cartonate şi a unui material textil, integrate cromatic
prin pensulare cu o emulsie apoasă de lut, s-a redat secţiunea celor două gropi în
care au fost depuse urnele mormintelor M6 şi M3. Inventarul funerar metalic, este
marcat cu cifre arabe corespunzătoare propunerii de reconstituire grafică a
echipamentului aparţinând unui războinic germanic, astfel încât funcţionalitatea
obiectelor expuse în contextul funerar să fie uşor de înţeles.
6. EVUL MEDIU TIMPURIU

6.1 Text (comentariu arheologic)
Cercetarea parţială sau integrală a complexelor descoperite în acest punct (7
gropi menajere, de provizii şi de stâlp, 6 locuinţe, 3 cuptoare menajere, 2
morminte)1 8, îngreunează formularea unor concluzii pertinente de natură
cronologică.
Aşezarea medievală

face parte din tipurile de aşezări caracteristice spaţiului
central şi est european din perioada medievală timpurie. Aşezarea se compunea din
locuinţe şi construcţii anexe, dispuse oarecum organizat.
Emanoil Pripon, Restaurarea materialului ceramic dintr-un mormânt barbar de incineraţie
(sec. II p. Chr.), în Restaurare. Ştiinţa-Artă, Braşov, Editura C2 design, 2005, p. 116, 119: Idem, Urnă
funerară, în Salonul Naţional de Restaurare-Conservare, Craiova, Editura Sim Art, 2006, p. 19.
18
Alexandru V. Matei, Horea Pop, Mirel Andraş, Dan Bacueţ-Crişan, op. cit., p. 375-377.
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Locuinţele

erau săpate în pământ (adâncite) şi aveau pereţii ridicaţi din bârne
de lemn, împletituri de nuiele lipite cu lut. Acoperişul era realizat din paie sau stuf
Majoritatea locuinţelor cercetate până acum aici sunt de formă rectqngulară.
în interiorul acestora au fost cercetate mai multe tipuri de cuptoare care
serveau la încălzit sau gătit. Astfel, avem cuptoare cu boltă, utilizate pentru copt
(pâine) şi săpate în peretele locuinţelor sau cuptoare (plasate în unul din colturile
locuinţelor) cu pereţii din blocuri de micaşist şi pietre de râu, cuptoare care erau
utilizate la prepararea mâncării. Cuptoare pentru gătit au fost descoperite şi în
exteriorul locuinţelor, acestea fiind amenajate în aer liber (posibil ca ele să fi fost
protejate cu un acoperiş - şopron). Printre locuinţe se aflau gropile în care erau
aruncate resturile menajere.
Materialul arheologic descoperit în aşezare constă în principal în ceramică,
dar apar şi alte categorii de obiecte. Ceramica descoperită până în prezent indică
existenta următoarelor tipuri da vase: oala fără toarte, ţestul şi tăviţa. Oalele fără
toarte sunt lucrate pe o roată cu învârtire înceată (rotită cu mâna) sau modelate cu
mâna. Ţesturile şi tăviţele sunt lucrate în totalitate cu mâna. Singurele vase
decorate sunt oalele fără toarte, decorul constând în benzi de linii drepte asociate cu
benzi de linii în val. Alte tipuri de obiecte: cuţite din fier, catarame, gresii pentru
ascuţit unelte ş.a.m.d.
Din punct de vedere cronologic, pe baza primelor rezultate oferite de
cercetările desfăşurate până în prezent, putem aprecia că aşezarea de aici se datează
undeva în a doua jumătate a sec. VII - prima jumătate a sec. VIII şi practic se
plasează în perioada de etnogeneză românească. Cel mai important fapt este că aici
au fost descoperite două morminte de incineraţie care sunt cronologic
contemporane cu aşezarea. Prezenţa acestor morminte indică existenţa unui cimitir
care ar reprezenta locul de înmormântare al defuncţilor din comunitatea de aici. 19
Descoperirea acestor morminte oferă o foarte rară posibilitate de a cerceta în
paralel şi comparativ o aşezare şi cimitirul corespunzător acesteia. Existenţa acestor
morminte este deosebit de importantă deoarece necropola din acest loc este prima
de acest gen din spaţiul nord-vestic al României.

6.2 Ilustraţie
Prin intermediul a cinci fotografii sunt redate complexe arheologice
reprezentând locuinţe medievale timpurii şi urmele unor cuptoare menajere.
6.3 Reconstituiri grafice
Pentru acest segment cronologic avem propunerea de reconstituire grafică a
unei locuinţe de suprafaţă, cu pereţii din lemn acoperiţi cu chirpici şi acoperiş din
paie sau stuf.
19

Alexandru V. Matei, Horea Pop, op. cit., p. 413.
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6.4 Replici (copii ştiinţifice)
În partea de jos (stânga), pe o poliţă transparentă sunt expuse copiile a două
piese medievale din fier: lama unui cuţit montată într-un mâner din lemn şi o cataramă.
Cu aceste ultime aspecte aduse în discuţie, încheiem demersul nostru
muzeografic, dar nu înainte de a ne exprima satisfacţia pentru atingerea scopului
propus, atât din perspectiva finanţatorului cât şi a specialiştilor din muzeu. 20
Intitulată „Descoperiri arheologice la Zalău - Michelin - Dealul Lupului"
expoziţia a fost vernisată în data de 14 iulie 2005 şi are un caracter permanent.
LISTA PIESELOR DUPĂ CARE S-AU EFECTUAT COPIILE PENTRU
REALIZAREA EXPOZIŢIEI ÎN SPAŢIUL FIRMEI MICHELIN
ROMSTEEL CORD S.A. ZALĂU, JUD. SĂLAJ
Nr.
crt.

Piesa

Ml

l Urnă fragmentar sau întreagă
2 Oase incinerate

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

Foarfece fier
Vârf lance fier
Amnar fier
Fibulă fier
Mâner scut fier
Umbo scut fier
Cuţit fier
Vârf săgeată
Solzi lorica squamata
Vase cu ofrandă
Cataramă fier
Spadă fier
Vas mic neolitic
Topor piatră
Săpăligă din corn
Prasnele de fus
Cuţit medieval fier
Cataramă medievală fier

Complexe de epocă romană
M2
M3 M4 MS
M6

l

l

l

X

X

X

l
l
l

Alte
complexe

Total

l

4

X

X

2
l

l
2
2

5

l
l

l

X

X

2
4
2

2

1

2
3
3

3
l

2

15

20

15

4

4

l
l
l
l
l

1
1
1
1
1

3

3

l
l

1
1

Această expoziţie s-a materializat datorita ideii domnilor Phillippe le Blanc (preşedinte al S.C.
Michelin Romsteel Cord S.A., Zalău) şi dr. Alexandru V. Matei (cercetător ştiinţific principal I,
MJIAZ) şi concepută de comisar de expoziţie dr. Horea Pop. Replicile (copiile ştiinţifice) expuse au
fost realizate de către muzeograf (restaurator metal-ceramică) Emanoil Pripon şi restaurator metalceramică Marius Micu. Piesele originale au fost restaurate de către restauratorii metal Ana Pop,
Elisabeta Marianciuc, Marius Micu şi restaurator metal-ceramică Emanoil Pripon. Consultanţă
ştiinţifică: dr. Horea Pop, dr. Dan Bacueţ-Crişan, drd. Daniel Sana. Fotografii: Horea Pop, Daniel
Sana. Propuneri de reconstituire grafică: dr. Horea Pop, dr. Dan Bacueţ-Crişan. Tehnoredactare
computerizată: Victoria Olaru, Cosmin Filip. Traducere în limba franceză: Georgeta Drăgan.
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Foto 1. Front expoziţional - Michelin (vedere generală).
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Foto 2. Reconstituirea inventarului mormântului Ml (replici).

Foto 3. Reconstituirea inventarului mormântului M4 (replici).
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Foto 4. Reconstituirea inventarului mormântului M2 (replici).

Foto 5. Reconstituirea inventarului mormintelor M6 si M3 (replici).
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PODOABE DIN ARGINT AURIT
SEC. XVII-XVIII. RESTAURARE ŞI CONSERVARE
ELISABETA MARIANCIUC

SILVER, GOLD PLA TED FINERIES, XVV-XVIJrH CENTURIES.
CONSERVATION AND REST AURA TION
Abstract: In this paper, there are presented faur silver plated earings
dating from the XVII-XVIII centuries. Due to their good state of
conservation, interventions that were performed on them were of mechanical
and chemical nature, and conservation has only been done by coating them
with Paraloid B72.
The importance of these pieces are at the same time aesthetic and
historic. These products are made in the region of south - Danube.
These Byzantine works of art were discovered in Bădăcini, Sălaj
County, in 1969.
Rezumat: ln această lucrare, se prezintă patru obiecte de podoabă din
argint aurit aparţinând secolelor XVII-XVIII. Datorită stării lor bune de
conservare, intervenţiile care s-au efectuat asupra lor au fost de natură
mecanică şi chimică, iar conservarea activă s-a făcut doar prin peliculizare.
Importanţa acestor piese de patrimoniu este deopotrivă de natură
estetică şi istorică, fiind vorba de produse ale unor ateliere de orfevrărie suddunărene, creaţii ale artei bizantine descoperite la Bădăcini, judeţul Sălaj, în
anul 1969.
Keywords: silver gold plated earings, conservation, south - Danube,
chemical interventions.
Cuvinte-cheie: cercei din argint aurit, conservare, sudul Dunării,
intervenţii chimice.

Obiectele de podoabă au stârnit întotdeauna fascinaţia oamenilor şi dorinţa
lor de a le deţine, indiferent de epocă, de categorie socială sau de sex. Femei si
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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bărbaţi deopotrivă

au avut şi au în continuare dorinţa şi plăcerea de a etala obiecte
de podoabă, care să le marcheze apartenenţa socială, care să le sublinieze valoarea
averii personale sau apartenenţa la un grup comunitar (frăţie, absolvenţii
anumitor facultăţi sau cursuri etc.).
Obiectele de artă sunt atemporale, materialul preţios din care sunt
confecţionate nu se degradează, ba dimpotrivă, trecerea timpului măreşte valoarea
acestei categorii de operă de artă, iar orfevrarii dau un plus de nobleţe bijuteriilor
dacă işi inscripţionează numele şi atelierul pe ele.
Produsele meşterilor orfevrari acoperă în timp toate stilurile artistice
cunoscute din Antichitate la Renaştere, de la Renaştere la Art Nouveau.
Dezvoltarea acestui meşteşug şi situaţia deosebită a breslei orfevrarilor au
fost determinate de numeroase comenzi venite din partea nobilimii şi burgheziei
locale, care doreau să tezaurizeze şi să-şi exprime, în acelaşi timp, valoarea
bogăţiei pe care o deţineau.
Se poate presupune că şi în zona sălăjeană existau ateliere sau meşteri care
confecţionau obiecte de podoabă. Numărul mare de tezaure care au şi podoabe în
conţinutul lor, adăpostite de Muzeul din Zalău, arată starea de prosperitate a
locuitorilor din această parte a ţării.
Varietatea podoabelor, materialele din care sunt confecţionate şi
ornamentica pieselor din colecţiile muzeului, unele achiziţionate probabil din
timpul călătoriilor sau de la negustorii de artă ambulanţi, arată bunul gust al
posesorilor.
Piesele de podoabă care fac obiectul acestui studiu au intrat în colecţiile
Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău în anul 1969 fiind descoperite
întâmplător la Bădăcini, judeţul Sălaj. Sunt confecţionate din argint aurit şi sunt
într-o stare bună de conservare. Au fost descoperite, probabil (inventarul nu dă
detalii amănunţite), într-un mormânt. S-au găsit patru piese: doi cercei de buclă,
şi doi cercei sau podoabe de păr. După modul de lucru şi ornamentaţie, piesele
sunt datate între secolele XVII-XVIII, ele fiind produsul unor ateliere de
orfevrărie sud-dunărene, creaţii ale artei bizantine.
Cerceii de buclă sunt alcătuiţi dintr-o verigă circulară care se termină
printr-un capăt aplatizat şi perforat, cu ajutorul căruia erau fixaţi la locul destinat
în buclă. Veriga se continuă cu o tijă pe care este trecută o sferă, ornamentată în
emisfera superioară cu 5 caboşoane de dimensiuni mici. De partea mediană sunt
prinse, cu ajutorul a 5 cerculeţe,plăcuţe triunghiulare din argint. Emisfera
inferioară a sferei este simplă, ornamentată doar la bază cu câteva cercuri
concentrice în torsadă. La ieşirea din sferă în partea inferioară, tija este
transformată într-un ultim cerculeţ cu rol dublu: de a susţine sfera şi, în al doilea
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rând de a servi drept suport pentru o plăcuţă triunghiulară. Fiecare plăcuţă
triunghiulară are margini ajurate.
Starea de conservare a cerceilor este relativ bună, lipsesc trei plăcuţe
triunghiulare şi una din sfere are o ruptură în suprafata sferei in procent de 10%.
Dimensiunile cerceilor sunt următoarele: lungimea de la veriga circulară
până la cerculeţul de susţinere a plăcii triunghiulare este de 79 mm, iar diametrul
sferei este de 29 mm.
Cerceii sunt tot din argint aurit de aceeaşi calitate si ornamentaţie cu a
cerceilor de buclă. Au o tijă lungă îndoită şi ascuţită la un capăt care este suport
pentru o sferă. Dimensiunile sunL: lungimea tijei 84 mm iar diametrul sferei 30
mm. Emisfera superioară este ornamentată cu motiv floral, prin incizare, iar
emisfera inferioară este ornamentată cu 5 caboşoane mai mari decât a cerceilor
precedenţi. Plăcuţele (cinci) sunt fixate pe linia mediană şi sunt dreptunghiulare,
cu margini ajurate din care lipses trei placute. Capătul inferior se termină cu o
montură de piatra transparentă.
Obiectele de podoabă sunt confecţionate din argint şi au suprafaţa aurită.
În seria tensiunilor electrochimice, argintul se află în dreapta oxigenului
înaintea platinei şi a aurului. Argintul are temperatura de topire de 960 grade
Celsius şi densitatea de 10,5 gcm 3• El se găseşte foarte rar în stare naturală, de
obicei însoţeşte sulfura de plumb (galena), de aceea extracţia lui a început
aproximativ îm acelaşi timp cu extracţia plumbului. Separarea argintului din
amestecul de plumb şi argint s-a făcut uşor, datorită temperaturii sale de topire mici,
temperatură care se putea atinge şi la focul vetrei. Se presupune că aşa s-a descoperit
argintul, în minereurile topite din focul vetrelor, cam în jurul anului 4000 înaintea erei
noastre. Urmele prelucrării lui, datează cam din anul 2500 î.e.n.
Argintul curat este moale, se poate prelucra uşor, de aceea s-a folosit din
cele mai vechi timpuri la fabricarea bijuteriilor. Împreună cu aurul, argintul s-a
folosit şi la confecţionarea monedelor, bijuteriilor, vaselor, medaliilor, datorită
faptului că este ductil si maleabil.
Minele de argint au avut o dezvoltare esenţială începând din sec. XVI-iea,
secol când o însemnată cantitate de aur se aduce în Europa şi din America
Scala de măsurare a argintului din Koln era divizată in 16 loţi. În sec. al
XVIII-iea se considera argint slab, argintul situat sub 8 loţi. Se prelucra argintul de
13 loţi, acest argint fiind foarte răspândit în acea perioadă în toată Europa.
Argintul se alia cu cuprul şi cu aurul. Procentul variază în funcţie de
utilitatea obiectului cât şi de locul prelucrării argintului. Astfel în urma analizelor
efectuate în laboratoarele din Koln, am putut constata diferite compoziţii ale
aliajelor argintului.
Argintul egiptean analizat de Mishara si Mayer şi continuat de Lucas avea
un conţinut de 95„.99% argint şi 1...5% aur. Multe dintre piesele analizate au
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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avut un conţinut mare de aur in procent de până la 40%. Se poate trage concluzia
în acest caz că, acest adaos de aur s-a făcut intenţionat.
Rezultate foarte interesante au ieşit în urma analizelor făcute unui lot de
fibule gotice. Au fost analizate 19 fibule care se credeau a fi din argint. Analizele
au arătat că ele au compoziţia unui aliaj format din argint 18 ... 88%, cupru
8 ... 67%, zinc O.•. 15%, compoziţia plumbului oscilând în jurul valorii de 2,4% iar a
staniului în jurul valorii de 1,3%. În acest caz concluzia trasă este că, aliajul din
care s-au confecţionat fibulele este unul rezultat în urma topirii unor monede
romane.
Aurirea metalelor preţioase, parte componentă a unui proces de fabricare a
podoabelor prezentă încă din antichitate s-a făcut în mod diferit de la o cultură la
alta.
Din cele mai vechi timpuri s-a folosit metoda auririi argintului cu o tablă,
folie sau foiţă de aur, prin operaţia de batere sau lipie. În timp, tabla sau folia de
aur a avut grosimi din ce in ce mai mici, ajungând in zilele noastre la valori de 0,1
nanometri, aderarea foiţei la suprafaţa metalului făcându-se cu diferite soluţii de
aderare.
încă din secolului III î.e.n. a început să se răspândească metoda acoperirii
suprafeţelor din argint cu un strat de aur, prin topirea aurului cu ajutorul focului.
Principiul după care avea loc acest proces era următorul: se folosea un amalgam
din aur şi mercur cu care se acoperea suprafaţa care urma să fie aurită. Încălzind
suprafaţa, mercurul din compoziţie se evapora şi rămânea aurul care acoperea
întreaga suprafaţă. Este un procedeu abandonat din cauza vaporilor de mercur
toxici care se degajau în cursul procesului.
Un alt procedeu de aurire foarte răspândit în America de Sud, dovadă
obiectele găsite acolo, este extragerea argintului şi a cuprului de pe suprafaţa
obiectelor confecţionate dintr-un aliaj aur - argint - cupru. Extracţia se făcea cu
ajutorul unor acizi sau săruri obţinute din plante. Suprafaţa obţinută în acest mod
era o suprafaţă poroasă care trebuia finisată.
În secolul al XIX-iea apare galvanotehnia, acest procedeu este foarte
răspândit în zilele noastre. Principiul de acoperire se bazează pe introducerea
suprafeţei care vrem să o acoperim într-un electrolit, soluţie care contine ioni de
kalium-aur-cianit prin care trece un curent slab. În câteva secunde începe
acoperirea suprafeţei cu un strat curat de aur.
O altă tehnică de aurire pe care nu trebuie sa o uităm este procedeul niello
folosit încă din antichitate.
Obiectele de podoabă descoperite la Bădăcini judeţul Sălaj din secolele
XVII-XVIII sunt confecţionate din argint având unele părţi acoperite cu aur.
Conservarea acestor obiecte trebuie să se facă cu mare atenţie având în
vedere tehnica prin care s-a făcut aurirea, grosimea stratului de aur, starea de
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coroziune a obiectului din argint, gradul de acoperire cu aur şi starea de
conservare a stratului de aur.
Cerceii au fost aduşi în laborator unde au fost analizaţi macro- şi microscopic.
În urma analizelor am constatat că stratul de aur a fost aplicat doar pe sferă,
cerculeţele, plăcuţele triunghiulare şi dreptunghiulare, caboşoanele şi tijele de
prindere cât şi tija principală au rămas neaurite.
S-a constatat că cerceii au suferit reparaţii în timp, două plăcuţe
triunghiulare şi o tijă de susţinere fiind înlocuite cu altele noi. Datorită uzurii
funcţionale stratul de aur de pe sferă se mai păstrrează doar în proporţie de 70%.
Apar zone compacte unde stratul de aur este întrerupt evidenţiindu-se argintul
din care este confecţionată podoaba. Acesta se prezintă într-o stare de coroziune
caracteristică argintului.
Sulfitul de argint apare pe toată suprafaţa părţilor confecţionate din argint.
Acesta a apărut datorită expunerii obiectelor de podoabă în atmosferă cu hidrogen
sulfurat. Stratul de coroziune are culoarea neagră, este inestetic şi trebuie îndepăr
tat. Întreaga suprafaţă a pieselor este murdară, acoperită cu un strat fin de praf.
Primele intervenţii asupra acestor podoabe au fost operaţiile de spălare şi
degresare. Piesele au fost spălate în apă caldă în care am adăugat detergent
neionoc. Ele au fost degresate cu solvenţi organici. Spălarea s-a efectuat cu atenţie
sporită datorită stratului de aur deja afeclat. Am spălat cu o perie fină, uşor, prin
simpla mişcare a firelor de păr pe suprafaţa obiectelor. Pentru îndepărtarea
sulfitului de argint am imersat obiectele 10 minute în soluţie de complexon III.
Obiectele au fost atent spălate în apă distilată. Am constatat îndepărtarea completă a
sulfitului de pe suprafaţa argintului. Obiectele au fost uscate la temperatura
camerei. Am înlocuit plăcuţele lipsă şi am degresat toate obiectele.
Au urmat procesul de conservare prin imersare în soluţie de Paraloid B72
în toluen. Conservarea este necesară pentru protejarea argintului de sulfura de
argint care este prezenta în atmosfera.
Piesele astfel conservate sunt pregătite pentru a fi expuse în expoziţia
permanentă a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău.
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PODOABELE ÎNAINTE DE RESTAURARE

Fig. 1. Cercei de

tâmplă

- înainte de restaurare.

Fig.2. Cercei - înainte de restaurare.
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Podoabe din argint aurit sec. XVII-XVIII. Restaurare şi conservare
PODOABELE DUPĂ RESTAURARE

Fig. 3. Cercei de tâmplă - după restaurare.

Fig. 4. Cercei - după restaurare.
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RESTAURAREA UNEI CĂNI MEDIEVALE DIN
ARGINT AURIT
TEODORA JUGRĂSTAN

THE RESTORA TION OF A MEDIEVAL
SILVER GOLDEN PLA TED CUP

Abstract: This study addresses problems that occur when the
restoration is directed to some objects in silver plated. The object in question,
a silver plated cup, which belongs to the History and Art Museum from Zalău.
lt is an valuable object recovered from collectors.
This object suffered mechanical damages due to its use and the surface
was entirely covered with impurities of a variable thickness on its whole
surface. lts restoration consisted in procedures like removing the layer of
deposits using a suitable chemical treatment. lts integrity was restored by
means of silver rivets. This object con tribu te to the enrichment of the museum
and exhibition of aur institution.
Rezumat: Această lucrare abordează problemele care apar în cazul în
care restaurarea este îndreptată asupra unor obiecte din argint aurit.
Obiectul in cauză, cană de argint aurit, aparţine Muzeului Judeţean de
Istorie şi Artă Zalău. Ea face parte din patrimoniul recuperat de la
colecţionari. Piesa a suferit deteriorări mecanice datorită utilizării sale iar
suprafaţa sa a fost acoperită în întregime cu un strat de depuneri vulgare
(impurităţi) de grosime variabilă.
Restaurarea piesei a constat în îndepărtarea stratului de depuneri
printr-un tratament chimic adecvat şi refacerea integrităţii sale cu ajutorul
imor nituri de argint.
Prin repunerea în valoare a tuturor calităţilor piesei aceasta contribuie
la îmbogăţirea patrimoniului expoziţional şi muzeal al instituţiei noastre.
Keywords: art, restauration, silver gold plated, chemical procedures,
exhibition.
Cuvinte-cheie: arta, restaurare, argint aurit, tratament chimic, expoziţie.
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Arta metalelor preţioase reprezintă o componentă cu o valoare
a artelor decorative medievale. Arhivele păstrează materiale
semnificative despre breslele de argintari ale acelor vremuri.
Pentru a avea o imagine cât mai completă asupra acestui meşteşug este
nevoie deopotrivă de studierea cu multă atenţie a modului de lucru, a stilului şi a
concepţiei artistice. Multe piese nu poartă nici semne de atelier, nici semne de
meşter. Atribuirea acestora unor ateliere sau meşteri argintari se poate face numai
pe baza comparaţiilor artistice, ornamentale etc. în multe cazuri atribuirea
pieselor nemarcate este îngreunată de folosirea aceloraşi forme şi ornamente de
către mai mulţi meşteri sau ateliere.
Ca destinaţie, piesele din argint pot fi grupate în două mari categorii:
obiecte cu caracter laic şi obiecte de cult. Varietatea pieselor din prima categorie
este mult mai mare, cuprinzând obiecte de uz casnic, podoabe, bijuterii, elemente
de harnaşament, chiar şi arme - toate acestea având forme foarte diferite.
Obiectele de cult sunt reprezentate de ferecături, candele, căni, pocale, potire,
sfeşnice, tăviţe de cult etc.
Această cană medievală din argint aurit deţinută de muzeul nostru face
parte din parte din patrimoniul recuperat.
incontestabilă

Descrierea piesei
Cana cu capac este realizată din argint de bună calitate (800 %0), parţial
aurită, tehnicile de lucru folosite fiind: turnare, cizelare, gravare şi ciocănire.
Baza cănii este aşezată pe un suport circular, neted. Pe un fundal aurit este
dispus un brâu continuu, decorat cu o linie şerpuită obţinută prin incizare. Cana
este dreaptă, frumos decorată cu motive florale, cu boboci de bujor şi frunze de
acant stilizate, amplasate pe un fundal aurit. Trădând atenta observare a
modelului din natură, florile uimesc prin acurateţea redării petalelor şi a
staminelor. Frunzele de acant, uşor răsucite, sunt modelate cu aceeaşi sensibilitate
ce caută cu insistentă fidelitate adevărul formelor vegetale.
Capacul este prins de corpul cănii cu o balama din argint care a fost fixată
pe marginea superioară a acesteia. Acesta are forma unei calote semisferice care se
continuă cu o bordură dreaptă, circulară, continuă. Pe un fundal aurit sunt redate
circular frunze de acant. În mijlocul capacului era prins un buton (din argint
probabil) ce lipseşte. Pe capac se poate observa orificiul de prindere.
Toarta este turnată din argint masiv, având o formă asemănătoare cu a unui
vrej. De-a lungul acesteia, pe mijloc, este prevăzută cu un şirag continuu de perle
rotunde, dispuse descrescător spre bază, cu evidente urme de aurire.
Interiorul cănii şi al capacului este în totalitate aurit, exceptând zonele cu
decor vegetal.
Piesa nu are ştanţă marcată sau siglă de meşteri.
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Starea de conservare
Piesa se află într-o stare bună de conservare. Pe suprafaţa acesteia, alături de
produşii de coroziune ai argintului şi a elementelor de aliere se observă depuneri
consistente de praf şi grăsime. Balamaua de prindere a capacului a fost ruptă
datorită manipulării neglijente. Butonul din mijlocul capacului lipseşte. În
anumite zone suprafaţa aurită prezintă discontinuităţi, datorită utilizării şi a
condiţiilor de păstrare.
Restaurarea şi conservarea piesei
Acest proces a avut ca scop refacerea integrităţii piesei şi punerea în valoare
a decorului deosebit prin înlăturarea produşilor de coroziune, şi a depozitelor de
praf, grăsime etc.
S-au efectuat următoarele operaţii:
Degresarea cănii şi a capacului cu alcool etilic pentru îndepărtarea urmelor de
grăsimi. Aceasta s-a realizat prin tamponarea întregii suprafeţe cu un tampon
îmbibat cu alcool, atât pe părţile exterioare cât şi pe cele interioare, urmată de
uscarea în aer liber.
Tratament chimic pentru solubilizarea produşilor de coroziune cu soluţie de
acid formic 15% prin imersări în soluţie timp de 2-3 ore alternând cu perieri
uşoare, cu o perie moale, sub jet de apă.
Neutralizare prin imersare în băi de apă distilată alternând băi calde-reci până
la pH neutru.
Uscare liberă la temperatura camerei.
Fixarea balamalei de corpul cănii cu ajutorul a două nituri de argint.
Lustruirea piesei cu un material moale special pentru obiecte din argint.
Concluzii
Toate intervenţiile realizate asupra obiectului au avut ca scop redarea
funcţionalităţii şi a frumuseţii acestuia, rezultand o piesă care va atrage privirile
vizitatorilor la expunerea sa într-o vitrină de muzeu.
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TEHNOLOGIA DE REALIZARE A UNUI
ELEMENT DE LORICA
I. PETEAN, 0. A. POP, G. ARGHIR

THE MANUFACTUING TECHNOLOGY OF AN LORICA ELEMENT

Abstract: There were few methodes to obtaining elements of lorica
such free forging, die forging and probably casting. We have for investigation
a part of a vandalic lorica from an incineration tumbe. It features few
elements to determines tehnology of production. For that purpose we use
curent knowledge of metalurgycal tehniques and X-ray diffraction analisys.
Results show that used tehnologies were a combination between free and die
forging: free forging, cutting part, hammer drilling.
Rezumat: Pentru a obţine elementele unei lorica au existat câteva
metode de forjare: forjare liberă, îndoire, probabil turnare. Pentru analize
avem un fragment anchetă a unei lorica vandalică dintr-un mormânt de
incineraţie. Câteva caracteristici ale acestei lorica ne determină fluxul
tehnologic al producerii lor. ln acest scop, vom folosi cunoştinţe de tehnica
materialelor ţi analize de difracţie cu raze X. Rezultatele ne-au arătat că
tehnologia folosită a fost o combinaţie între forjare liberă, îndoire, tăiere şi
batere.
Keywords: Lorica, X-ray deffraction, artifacts analysis.
Cuvinte-cheie: Lorica, difracţie cu raze X, analize artefacte.

Introducere
în primele secole după Christos tehnica metalurgică dispunea de mai multe
metode pentru confecţionarea multor obiecte folositoare în special arme. Aceste
arme puteau fi ofensive precum săbiile, pumnalele şi săgeţile sau defensive
precum scuturile şi armurile sau zalele.
Lorica este definită ca fiind piesă de apărare individuală compusă din
pieptar şi spătar. Acestea pot avea o diversitate mare în funcţie de perioada în care
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au fost utilizate. În figura 1 sunt prezentate tipurile de lorică cu solzi: a) cu solzi
pătraţi prinşi cu ţinte şi b) cu solzi lunguieţi prinşi prin înfăşurarea unei sârme.
Lorica formată din solzi alungiţi
se numeşte squamata [l], utilizată în
perioada lui Marcus Aurelius până spre
\:
b
mijlocul secolului III după Christos.
Acest tip de platoşă putea foarte bine să
fie împrumutat şi de barbari, prin
schimburi comerciale, pradă de luptă
sau producţie în ateliere locale.
Tendinţa de utilizare de către barbari se
explică prin faptul că armele romane
erau cele mai avansate din epoca

/\

respectivă.

Aspectul solzilor din acest tip de
poate oferi indicii despre
tehnologia prin care a fost făcut şi
implicit despre cine a fost producătorul .
Figura 2 prezintă modul de legare
a solzilor în şiruri. Se observă
ansamblul complicat al împletiturii.
Aceasta asigura rezistenţa ansamblului
care forma platoşa.

lorică

Fig. 1. Tipuri de lorică: a) cu solzi pătraţi
b) cu solzi alungiţi (1).

şi

Fig. 2. Modul de legare a solzilor între ei [l) .

Materialul cu care se realiza legătura de regulă este sârma de alamă. Trebuie
specificat faptul că alama reprezintă un aliaj al cuprului cu zincul şi permite a fi
deformată la conţinut scăzut de zinc de regulă sub 10%, peste această valoare
devine casantă pentru a putea realiza împletitura.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Analiza elementului de lorică
S-a analizat un element de lorică tip solz provenind dintr-un mormânt de
incineraţie vandalică din mijlocul secolului II după Christos, aparţinător culturii
Przeworsk.
Figura 3 prezintă elementele de lorică cu reminiscenţe ale stratului de
zacere, iar figura 4. prezintă elementul de lorică curăţat de stratul de zacere. Se
observă forma de solz cu orificiile pentru prindere, ca şi diferenţa netă între
elementele luate în considerare în figura 2, din cauza poziţionării găurilor. Se mai
observă o rebordură în partea de jos a solzului precum şi în partea stângă. Acest
lucru permite încălecarea solzilor în vederea montării acestora pe suport.
Grosimea solzului este de 1,89 mm incluzând stratul superficial, care a fost în
contact cu mediul de zacere. Ţinând cont de expansiunea oxizilor şi de densitatea
lor mai mică în raport cu cea a metalului din care provin se poate estima grosimea
solzului metalic ca fiind 1,5 mm.

Fig. 3. Elementele de lorică cu stratul de zacere.
a) element de lorică,
b) strat de zacere.

a
b
Fig. 4. Element de lorică curăţat.
a) avers,
b) revers.

Din punct de vedere morfologic, solzul este o piesă uşor de realizat
tehnologic pornind de la un semifabricat de tip tablă. În zilele noastre pentru a
realiza această piesă s-ar pune la punct o matriţă de ştanţare care printr-o singură
batere ar realiza piesa finită.
Pentru elucidarea modului de realizare al acestui element de lorică prin
metodele specifice vremii de atunci este necesară o investigare a materialului. Se
remarcă faptul că piesa este oxidată în totalitate. Pentru a identifica exact
elementele componente am supus un fragment difracţiei cu raze X. Acestă metodă
de analiză oferă informaţii despre compoziţia fazică, adică a compuşilor, din
obiectelor analizate spre deosebire de analiza chimică sau spectrală unde se
identifică elementele chimice [2]. Prin urmare s-a efectuat o difracţie pe stratul
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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iniţial

care a fost în contact direct cu stratul de zacere, figura 5 a şi o
pe stratul de mijloc al elementului după cum se observă în figura 5 b.
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Fig. 5. Difractogramele: a) stratul exterior b) stratul de mijloc.
În paranteze sunt menţionaţi indicii Miller şi planele difractante.

Rezultate şi discuţii
Se observă că în stratul exterior predomină oxidul de fier hidratat Fe203 de
culoare roşcată [3]. Este sesizat şi fe304 de culoare neagră dar maximul
corespunzător are intensitate mult mai mică comparativ cu cele ale Fe203.
Difractograma stratului interior prezintă doar Fe 304 fără alt oxid. Astfel se explică
slralificarea în sec\iune a solzului. Cauza acestui fenomen esle coroziunea
direcţionată după ambele suprafeţe ale elementului. Prin urmare analiza de
difracţie cu raze X arată prezenţa oxizilor de fier dar nu se remarcă prezenţa altor
elemente. Acest lucru indică utilizarea unui fier de puritate ridicată.
Minereurile bogate în fier cum ar fi magnetitul şi hematitul pot fi procesate
prin tratament pirometalurgic, reducere termică, în urma căruia rezultă un burete
de fier de puritate ridicată [4]. Acest procedeu necesită temperaturi ridicate în
jurul a 1000-1200 °C fără a ajunge în domeniul lichid. Cuptoarele antice acţionate
cu mangal, cărbune de lemn, puteau dezvolta o astfel de temperatură pentru
prăjirea minereului cu insuflarea aerului. Utilizarea mangalului precum şi
temperatura sub cea de topire a fierului determină ca buretele de fier obţinut să fie
un oţel moale cu conţinut scăzut de carbon, care se pretează la deformare plastică
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la cald. Prin urmare semifabricatul de pornire pentru obţinerea solzilor este o
tablă obţinută prin forjarea liberă a buretelui de fier aflat la o temperatură în jurul
valorii de 800 °C datorită răcirii în timpul transportului de la cuptor la nicovală. În
acest interval de temperatură fierul este foarte plastic putând fi deformat fără
pericol ul apariţiei fisurilor [5].
Tabla obţinută prin deformarea plastică la cald este moale putând fi
deformată la rece şi din aceasta se poate obţine un semifabricat de grosime bine
determinată, care poate fi decupat la forma dorită. Prelucrarea la rece până la
forma finală are avantajul ecruisării adică a durificării piesei prin deformare
plastică la rece, lucru conferind zalelor, proprietăţi mai bune de rezistenţă la
impactul corpurilor contondente: săgeţi, suliţe şi săbii, care interveneau în timpul
luptelor.
Pentru exemplificarea tehnologiei s-a recurs la următoarea modelare. S-a
ales un semifabricat din tablă de oţel cu conţinut scăzut de carbon care a fost
deformat după următorul itinerar tehnologic (figura 6). Tabla iniţială a fost
supusă deformării plastice la rece prin intermediu unui ciocan şi al unei nicovale.
Grosimea tablei astfel procesate este de 1,5 mm valoare comparabilă cu cea a
semifabricatului ce a stat la baza solzului investigat. Această pregătire prealabilă a
tablei asigură o similitudine ridicată cu presupusul semifabricat utilizat de către
producătorii din secolul II după Christos.
Prima operaţie aplicată semifabricatului a fost cea de realizare a marginii
solzului. Pentru aceasta s-a folosit operaţia de îndoire specifică tehnicii de forjare
liberă. După aceea din bucata de tablă a fost tăiat solzul cu o foarfecă. Acesta a fost
ajustat cu pila apoi a fost supus operaţiei de găurire prin poansonare cu ajutorul
unui dorn. Găurile astfel obţinute au rezultat cu o rebordură specifică care a fost
îndepărtată cu ajutorul pilei. Piesa astfel obţinută prezintă toate caracteristicile
morfologice ale piesei analizate prin urmare tehnologia descrisă este fiabilă.
Operaţiile efectuate sunt simple şi necesită scule acesibile pe scară largă în
atelierele vremii cum ar fi ciocan, nicovală, daltă şi dorn. Utilizarea dalţii pentru
tăierea tablei este mai plauzibilă decât utilizarea unei foarfeci [6]. Având
semifabricatul şi sculele pregătite în mai puţin de un minut poate fi realizat un
solz finisat. Numărul ridicat de solzi necesari pentru o singură lorică necesită o
producţie de serie mare. În condiţiile actuale pentru acest deziderat s-ar
confecţiona o matriţă care dintr-o singură bătaie efectua toate operaţiile descrise
în figura 6. Elementele destul de complicate necesare pentru ca matriţa sa
funcţioneze la parametrii optimi precum şi uzura ridicată a acesteia indică
utilizarea operaţiilor sucesive de forjare liberă. Acestea asigură o productivitate
ridicată şi o calitate bună a pieselor produse în special o rezistenţă mai ridicată a
solzilor datorită ecruisării obţinute prin deformare plastică la rece. O practică
îndelungată poate asigura o calitate deosebit de bună a formei elementelor
produse.
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Fig. 6. ltinerartiul tehnologic pentru realizarea unui solz.

Concluzii
Investigaţiile

efectuate asupra unei zale prin analiza de difracţie cu raze X,
arată că materialul este un ansamblu stratificat de oxizi de fier fără urme de alte
elemente chimice. Aceasta arată faptul că materialul din care au fost confecţionate
elementele de lorică este fier de puritate ridicată, care material putea fi obţinut pe
cale pirometalurgică sub formă de burete de fier fără ca să se obţină o topitură
metalică. Buretele de fier prin deformare plastică la cald poate oferi un
semifabricat asemănător tablelor din zilele noastre.
Coroziunea solzului analizat a decurs de-a lungul timpului pornind de la
ambele suprafeţe ale acestuia cauzând stratificarea tipurilor de oxizi, cel din
interior fiind un compus mai sărac în oxigen decât cel din stratul de suprafaţă.
Materialul fiind identificat şi analizănd forma solzului a fost elaborat un model
care să copieze forma celui oxidat. Tehnologia de realizare a acestei copii arată
paşii care au fost parcurşi de la semifabricatul obţinut din buretele de fier la piesa
finită. Toate elementele tehnologice se pretează unei producţii de serie mare,
adecvată la sculele existente la vremea respectivă.
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Din analizele efectuate nu rezultă modul de prindere a solzilor precum nu
apare nici un indiciu despre materialul pe care aceştia erau prinşi. Prin faptul că
nu apar alte elemente decât fierul este posibil ca legăturile între solzi să fi fost
făcute cu sârme din acelaşi fier sau eventual nituri din acest material. Forma
solzului analizat precum şi materialul din care a fost realizat pledează pentru
confecţionarea acestuia într-un atelier de producţie local prin copierea
elementelor de lorică produse în Imperiul Roman.
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ANALIZE DE MATERIAL PENTRU UN UMBO
DE SCUT VANDAL
O. A. POP, G. ARGHIR, I. PETEAN

MATERIAL ANALYSIS
FOR AN VANDAL SHIELD UMBO

Abstract: It is important to analyze the art!facts discovered in the
archaeological diggings, from the point of view of the material, because these
analyses provide data of how the artifact was made and prove its authenticity.
In this case it is about an a vandal shield umbo discovered in archaeological
diggings. A piece ofit was analyzed by X ray and technological diffraction.
Following the analyses there was established that the umbo was made
in iron, made by a method that was particular to the antique time, which
could be applied by the early vandals in the 2"d century AD.
Rezumat: Este important de a analiza artefactele descoperite în
săpăturile arheologice din punct de vedere al materialului deoarece aceste
analize oferă date despre cum a fost realizat artefactul respectiv eventual
atestă autenticitatea acestuia. ln acest caz este vorba de un umbo de scut
vandal descoperit in cadrul săpaturilor arheologice. Un fragment din acesta a
fost analizat prin difracţie cu raze X precum şi din punct de vedere tehnologic.
ln urma analizelor efectuate s-a stabilit că umbo a fost confecţionat
din fier obţinut printr-o metodă specifică perioadei antice care putea fi
aplicată de vandalii timpurii din secolul II d. Chr.
Keywords: shield umbo, X-ray deffraction, artifacts analysis.
Cuvinte-cheie: scut, difracţie cu raze X. analize artefacte.
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1. Introducere

Scutul se caracterizează ca fiind o armă defensivă şi ofensivă caracteristică
în dotarea infanteriei grele din antichitate. Acesta denumit îrt latină scutum
a trecut prin mai multe etape evolutive. În Figura La. este prezentat un scut cu
părţile componente iar în Figura Lb. în detaliu umbo de scut.
Scutul, (Fig. La) pozi3
ţia 1, prezintă în partea
centrală un umbo 2 de formă
rombică care în jurul sec. II
î. Chr. a devenit oval şi o
nervură metalică mediană 3.
Această formă a scutului a
evoluat ajungând lung cu
interioară
cu
arcuire
dimensiunile medii 70-80
2
cm înălţime. în secolul II
d. Chr. s-a păstrat această
1
formă dar mult redusă având
a
b
mâner pentru prindere la
Fig. I. a) scut: 1 - scutul, 2 - umbo, 3 - nervură
mijloc şi sprijinitoare pentru
mediană; b) umbo de scut [l] .
antebraţ. Marginea acestui
scut era întărită cu bandă
metalică
şi
avea umbo
semisferic, Fig. I b) detaliu
pentru umbo de scut specific
sec. II d. Chr. [l] .
Figura 1 prezintă un
scut caracteristic secolului 2
d.Chr. în afară de aceste elemente de bază apar pe scut şi
ornamentaţii
care puteau
reprezenta forme geometrice
dar şi diferite simboluri mistice cum ar fi discul solar sau
semiluna dar şi simboluri
războinice cum ar fi acvile
Fig.2. Umbo scut vandal sec. II d.Chr.
sau vulturi.
aflată

Scutul în cauză (figura 2) se încadrează în această ultimă categorie, fiind
identificat ca aparţinând culturii Przeworsk aparţinătoare vandalilor timpurii,
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umbo-ul. Un fragment din

2. Metoda experimentală
Pentru analize a fost prezentat un fragment din urnbo de scut vandal.
Aspectul acestuia era lamelar cu feţe plan paralele având grosimea de 1,3 mm iar
suprafaţa aproximativă de 1cm 2 suficientă pentru supunere la difracţie cu raze X
[2]. Suprafeţele erau oxidate având o culoare brun roşcată spre negru.
În primă fază a fost analizată imaginea umbo-ului per ansamblu după
aspect şi culoare după curăţarea efectuată la laboratorul muzeului rezultând un
posibil material feros. Ţinând cont de aceasta din tabelele cu proprietăţile
mineralelor [3] au fost extrase datele referitoare la principalii compuşi ai fierului
cu oxigenul, Tabelul 1.
Tab. 1. Culoarea oxizilor de fier [3].
Nr.
crt.

Culoare compus
Neagră, cenuşie

oţel

Compozitie chimică
Fe203
fe3Q4
FeO

2

neagră

hematit
magnetit

3

neagră

-

1

de

Denumire

De remarcat faptul că hematitul prezintă o urmă roşeală (culoarea în
pulbere a hematitului). În contact cu mediul exterior acesta se acoperă cu un strat
alterat roşcat. Datele prezentate pentru oxizii de fier coincid cu observaţia iniţială
a aspectului fragmentului de umbo.
Ţinând cont de acestea s-a trecut la difracţia cu raze X utilizând un
difractometru tip Dron 3 dotat cu placă de achiziţie şi softul Matmec IV.O pentru
achiziţia informaţiilor de difracţie şi pentru procesarea acestora. Astfel a fost
examinat stratul superficial cum a fost primit iar pentru a vedea straturile de
a<lâncime ale fragmentului acesta a fost şlefuit re<lucân<lui-se grosimea la 1,16
mm.
Reglajul difractometrului a fost: a) sursa: anticatod de cupru, soller 1,5°,
fantă orizontală 4 mm, fantă verticală 8 mm, b) contor: soller 1,5°, fantă orizontală
0,25 mm, fantă verticală 12 mm. Tensiunea aplicată tubului de raze X 25 KV,
curentul 20 mA.
În tabelul 2 sunt prezentate datele de difracţie corespunzătoare stratului
superficial iar în tabelul 3 datele corespunzătoare straturilor de adîncime ale
fragmentului. În Figura 3 sunt prezentate spectrele de difracţie pentru fragmentul
cu suprafaţa iniţială (a) şi pentru straturile de adâncime obţinute în urma
îndepărtării straturilor superficiale iniţiale (b).
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Tab. 2. Datele de difracţie cu raze X a stratului superficial.
Nr. crt.

20,grade

d/n,pm

Aria, U.A.

1

32,96

271,76

5,31

2
3
4
5
6
7

35,23
42,48
53,89
56,86
62,32
94,39

254,75
211 ,09
170,13
161,93
148,90
105,07

11,53
36,62
8,85
20,26
14,40
13,36

hkl

compus
Fe203
fe3Q4
fe3Q4
fe3Q4
fe3Q4
fe3Q4
fe3Q4

112
311
400
422
511
440
800

Tab. 3. Datele de difracţie cu raze X a stratului de adâncime.
Nr. crt.

20,grade

d/n,pm

Aria, U.A

1
2
3
4
5

33,26
36,00
42,06
60,88
91 ,59

169,38
249,48
214,83
152,16
107,54

9,28
12,73
55,09
10,11
20,40

hkl

compus
Fe20 3
Fe20 3
FeO
FeO
FeO

112
101
200
220
400

.,.

c

L

a

b

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Fig. 3. Spectrul de

difracţie :

a) stratul superficial, b) stratul de adâncime.
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3. Discuţii
Difracţia cu raze X oferă date în ceea ce priveşte compoziţia fazică a
materialului spre deosebire de analiza chimică sau cea spectrală care oferă date
doar despre elementele chimice care compun fazele respective [4].
Se observă din prelucrarea datelor de difracţie că stratul superficial este
format din magnetit şi hematit ceea ce explică aspectul roşcat spre negru al
fragmentului. Straturile de adâncime sunt formate din hematit şi din FeO ceea ce
explică culoarea neagră. Din acestea rezultă că fragmentul este oxidat în
totalitate.Acestea arată posibilitatea ca umbo-ul să fie atacat în profunzime fapt
care îl face să fie foarte fragil şi friabil.
'finând cont de grosimea de perete a umbo precum şi de posibilităţile
tehnologice existente la timpul respectiv se poate spune că metoda de
confecţionare este ambutisarea unei table. Turnarea este exclusă deoarece prin
turnare nu puteau fi realizate imbinări la razele de racodare existente precum şi la
grosimile de perete ale umbo [S]. Totuşi această ambutisare nu a fost efectuată
prin presare în matriţe aşa cum este aplicată în zilele noastre ci prin forjare liberă
cu unelte specifice (ciocane, nicovale etc.).
Pentru a obţine semifabricatul de forma unei table necesar pentru
ambutisare s-a aplicat următoarea metodă metalurgică caracteristică antichităţii
[6]. Într-un cuptor cu mangal (cărbune de lemn) este introdus minereul de fier
zdrobit în prealabil. În acest cuptor minereul este încălzit la alb. Temperatura
dezvoltată este sub temperatura necesară topirii astfel va rezulta o masă de fier
poros. Această masă poroasă de fier este lovită cu baroase pentru ca să se elimine
zgura şi de ganga. Fierul astfel obţinut este asemănător cu buretele de fier şi are in
compoziţie carbun foarte puţin. Acesta se încadrează în domeniul feritic
caracterizat de o bună plasticitate asocială cu rezistenţă mecanică ridicată [7].
Acest material nu se compară cu proprietăţile de rezistenţă şi prelucrare a
oţelurilor dar se apropie de acestea. In felul acesta se poate realiza semifabricatul
necesar fără a se folosi o baie metalică.
Metoda prezenată era foarte raspândită la vremea respectivă şi putea foarte
bine să fie exploatată de către vandalii primitivi fără să depindă de alţii. Pentru a
realiza ornamentaţii pe aceste piese de fier trebuia totuşi o manoperă destul de
complicată fapt care explică aspectul simplu neornamentat al umbo-ului.
Metalele pure au o tendinţă de oxidare mai mare decât aliajele fapt care
explică oxidarea totală a fragmentului analizat. Trebuie ţinut cont că metoda de
elaborare a semifabricatului nu asigură un material omogen. În acesta se află resturi
de minereu şi sau de zgură care în timp constituie centre de propagare a oxidării. La
fel prelucrarea prin forjare liberă nu asigură o deformare uniformă ca şi în cazul
laminării tablelor şi a ambutisării în matriţe. Sub acţiunea oxidantă şi corozivă a
solului în care a stat umbo-ul în decursul timpului aceste neajunsuri ale metodei de
elaborare şi prelucrare a materialului feros determină gradul ridicat de oxidare.
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4. Concluzii
Supunând fragmentul de umbo la difracţie cu raze X s-au confirmat
observaţiile iniţiale rezultând că materialul este un amestec de oxizi de fier.
Compoziţia straturilor superficiale este sensibil diferită de cea a straturilor de
adâncime ale fragmentului dar în toate acestea apar doar oxizi de fier. Acest fapt
indică câ materialul iniţial fiind fier pur sau aproape pur, deoarece nu au fost
sesizate alte faze la difracţia cu raze X, ţinând cont de faptul că limita inferioară de
detecţie a unei faze este de 1 % în compoziţia analizată.
Metoda metalurgică pentru a obţine fierul necesar realizării umbo-ului este
simplă şi accesibilă popoarelor vandalice timpurii. Prin aceasta se obţine o masă
feroasă aproape pură lipsită de carbon, propice prelucrării prin forjare liberă cu
barosul şi nicovala. Lipsa ornamentelor de pe umbo precum şi aspectul
rudimentar al umbo-ului indică confecţionarea acestuia într-un atelier propriu.
Starea de oxidare precum şi modul de corodare a părţilor din umbo corespund cu
comportarea acestui material în timpul cât a stat în pământ.
Prin urmare materialul ne arată că acest umbo a fost realizat în perioada
antică după o metodă specifică acelor vremuri, accesibilă populaţiei vandalice din
secolul II d. Chr.
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FORMAREA REŢELEI DE AŞEZĂRI ŞI EVOLUŢIA
POPULAŢIEI JUGULUI INTRACARPATIC
CODI N C!UREAN

THE FORMA TION OF SETTLEMENTS NETWORK
AND THE EVOLUTION OF THE POPULATION
FROM INTERCARPA THIAN LINK
Abstract: The early presence of the population in the area of The
Intercarpathian Link is confirmed by the numerous archaeological proofs,
dating back from the Dacian epoch or from the Roman or pre-feudal ones.
The documentary certification of the 63 localities begins only from the XIIIth
century and the last ones are mentioned in the XXth century, when some
hamlets were raised to the rank of rural settlements. Mast of the localities are
documentary certified in the XVIth century.
The geodemographic component went through numerous changes
during the history, both as a counting, quantitative aspect, and as a
structural, qualitative one.
Between 1850-2002 the population of the 63 localities from the
Intercarpathian Link registered a numerica/ leap from 28225 inhabitants in
the years I 850, to 36062 inhabitants in 2002. This complete growth is the
resuit of the increase of the urban population, namely Jibou.
The numerica/ evolution of the population was progressive between
I 850-1966 and regressive in the period 1996-2002. The drastic decrease of the
demographic potential of the small and very small villages endangers their
recovery, raising serious questions about their perspectives even in the near
fu ture.
Rezumat: Prezenţa timpurie a populaţiei în perimetrul Jugului
Intracarpatic este confirmată de numeroasele dovezi arheologice datând din
epoca dacică, romană şi prefeudală. Atestarea documentară a celor 63 de
localităţi începe abia din sec. al XIII-iea, iar ultimele sunt menţionate în sec
al XX-iea prin trecerea unor cătune la rangul de aşezare rurală. Cele mai
multe localităţi sunt atestate documentar în sec. al XVI-iea.
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Componenta geodemografică a cunoscut numeroase modificări în
decursul perioadelor istorice atât sub aspect numeric, cantitativ, cât şi
stuctural, calitativ
ln perioada 1850-2002 populaţia celor 63 de localităţi din Jugul
Intracarpatic a înregistrat un salt numeric de la 28225 de locuitori în 1850, la
36062 de locuitori în 2002. Sporul absolut este rezultatul evoluţiei populaţiei
urbane, respectiv a localităţii Jibou.
Evoluţia numerică a populaţiei a fost progresivă în perioada 18501966 şi regresivă în intervalul 1966-2002. Diminuarea drastică a
potenţialului demografic al localităţilor mici şi foarte mici pune în pericol
redresarea lor ridicâd serioase semne de întrebare cu privire la perspectivele
acestora chiar şi în viitorul apropiat.
Keywords: population, habitat, rural exodus, demografic decline,
documentary attestation.
Cuvinte-cheie: populaţie, habitat, exod rural, declin demografic,
atestare documentară.

1. Consideraţii generale
Individualitatea geografică a unui teritoriu se expnma prin intermediul
unui ansamblu de elemente naturale (orografice, hidrografice, biogeografice), dar
şi antropice (gradul de populare, tipologia aşezărilor, modul de utilizare a
terenurilor etc.). Aşezările umane se impun ca element de bază al peisajului
geografic.Tipologia aşezărilor constituie un factor esenţial în conturarea identităţii
geografice a unui spaţiu întrucât reflectă o sinteză a unui ansamblu de
condiţionări. În cazul Jugului Intracarpatic, topografia, litologia, resursele de apă,
realităţile istorice şi-au pus amprenta asupra amplasării teritoriale, dezvoltării
plan-spaţiale şi chiar evoluţiei geodemografice a habitatului, conducând la
tipologii variate de aşezări umane.
Jugul Intracarpatic s-a consacrat în literatura de specialitate ca un
aliniament de măguri cristaline, vulcanice şi unităţi colinare, care face legătura
între Munţii Apuseni şi Carpaţii Orientali, dar şi ca fâşie de contact între
Depresiunea Transilvaniei şi Dealurile de Vest. Subunităţile care intră în
componenţa sa sunt: insulele de şisturi cristaline Dealu Mare - Prisaca, Preluca,
Dumbrava (Pietriş), neckul vulcanic al Şatrei, la care se adaugă dealurile
Dumbrava Brebi şi Culmea Prisnel, care fac legătura între insulele cristaline 1•
2. Formarea şi evoluţia reţelei de aşezări
Habitatul uman constituie o realitate istorică. Înţelegerea realităţii socioeconomice a habitatului nu este posibilă făcând abstracţie de mecanismul genezei
' Gr. Pop, Depresiunea Transilvaniei, Cluj-Napoca, Presa

Universitară Clujeană,
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sale. Habitatul, indiferent dacă este rural sau urban, trebuie privit ca o
verigă dintr-un lanţ. Formele se nasc, se maturizează şi mor ca să facă loc unor
tipuri noi, care corespund altor echilibre ale societăţii2. Această viziune asupra
habitatului a constituit raţiunea unei abordări evolutive a aşezărilor din arealul
studiat, obligându-ne la o privire retrospectivă.
O serie de descoperiri arheologice confirmă existenţa unor comunităţi
umane în perimetrul Jugului Intracarpatic încă din paleolitic. Este vorba de unelte
descoperite în Culmea Prisnel, pe platoul carstic dintre Cozia şi Vălişoara, precum
şi pe Dealul Racoţi 3 • Popularea străveche a regiunii este demonstrată şi de picturile
rupestre din peştera de la Cuciulat situată în estul Jugului, în Podişul Purcăreţ
Boiu Mare. Continuitatea de locuire poate fi susţinută pe baza descoperirilor de la
Vădurele, Someş Guruslău, Năpradea, aparţinând neoliticului (unelte din piatră
şlefuită), epocii bronzului (topoare de aramă, brăţări de bronz). Uneltele de
muncă datate din epoca bronzului sunt o dovadă a stabilizării populaţiei, fapt
confirmat şi de existenţa în această perioadă a unei aşezări la est de localitatea
Vădurele, care se menţine până în secolele II-IV e.n.
Descoperiri de vestigii arheologice aparţinând civilizaţiei dacice în
perimetrul Jugului Intracarpatic au fost realizate în mai multe localităţi: Mirşid,
Vădurele, Moigrad 4•
O etapă nouă în evoluţia teritoriului studiat este marcată de cucerire
romană. După cucerire Daciei romanii au organizat un sistem de apărare a
frontierelor cunoscut sub numele de Limes Porolissensis. Jugul Intracarpatic a
jucat un rol important în trasarea frontierelor noii provincii cucerite. Punctul
forte al sistemul de apărare a Daciei Porolisensis este reprezentat de fortificaţiile
de la Porolissum. Aici au fost descoperite două castre: castrul mare de pe Dealul
Pomet şi castrul mic de pe Dealul Citera.
În apropiere, pe teritoriu localităţii Brebi au fost descoperite două burgusuri, care împreună cu valul din zonă făceau parte din sistemul de apărare a
oraşului roman Porolissum. Urmele unor turnuri romane au fost descoperite şi la
Creaca, Ciglean, Mirşid. Atenţia sporită acordată şi de această dată Porţii
Meseşene se datorează importanţei strategice deosebite pe care a avut-o această
trecătoare de vale. În jurul celor două castre se formează o aşezare civilă ce
cunoaşte peroiada de maximă dezvoltare în sec. al Iii-lea d. Hr. Pe lângă
importanta funcţie militară de apărare a graniţei de nord-vest a Daciei, municipiul
roman Porolissum a fost un puternic centru economic al Daciei Porolissensis 5 •
2

M. Sorre, Les fondements biologiques de la gographie humaine, Paris, Armand Colin, 1943.
A. Medve, Năpradea locuri, oameni şi fapte, Zalău, Editura Silvania, 2002, p. 51.
4
Al. V. Matei, Repertoriul de aşezări şi descoperiri dacice pe teritoriul judeţului Sălaj, în ActaMP,
3, 1979, 11-41.
5 Al. V. Matei, Eva Lak6, Repertoriul descoperirilor şi aşezărilor de epocă romană pe teritoriul
judeţului Sălaj, în ActaMP, 3, 1979, 121-136.
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Continuitatea locuirii acestor ţinuturi şi după retragerea administraţiei
romane este dovedită de rezultatele cercetărilor arheologice. Repertoriul
materialelor arheologice din epoca post-romană (sec. IV - sec. IX) este format din
elemente descoperite întâmplător sau în urma cercetărilor sistematice pe
teritoriloul mai multor localităţi: Moigrad, Jac, Popeni, Şoimuşeni6 .
În perioada migraţiilor, Jugul Intracarpatic, deşi a avut rol în direcţionarea
unor fluxuri migratorii înspre şi dinspre Transilvania n-a constituit un obiectiv
pentru numeroasele valuri migratoare (vandalii, hunii, gepizii, avarii). Cea mai
puternică pecete asupra lexicului şi-au lăsat-o slavii, fapt dovedit de unele
toponime şi hidronime de origine slavă (Moigrad, Lăpuş, Năpradea, Cozia, Coaş,
Copalnic etc.). Aceştia au convieţuit cu românii în secolele VI-VIII d H, perioadă
în care au apărut şi primele cnezate şi voievodate. Localnicii şi-au ridicat
fortificaţii în locuri întărite natural, uşor de apărat în calea migratorilor. O astfel
de fortificaţie a fost construită la nord de actuala localitate Cheud, pe un
promontoriu cu vizibilitate pe valea Someşului până la Jibou. Fortificaţia de la
intrarea Someşului în „Strâmturi" a fost construită în sec. al VIII-lea, anterior
pătrunderii ungurilor în Panonia. Ea se încadra în aliniamentul fortificaţiilor de
pământ ridicate în sec VIII-XIV în nord-vestul Transilvaniei7.
O etapă cu rezonanţe deosebite în evoluţia geografico-istorică a regiunii
studiate este marcată de pătrunderea maghiarilor în Transilvania. Acest val
migrator a avut un impact deosebit asupra structurii etnice şi organizării politicoadministrative. Cucerirea Transilvaniei de către maghiari s-a realizat în mai multe
etape. Instaurarea efectivă a dominaţiei maghiare în Transilvania s-a făcut în etape
în sec. XI-XIII. Pătrunderea s-a realizat pe valea Someşului, unde au organizat un
comital al Solnocului. Cetăţile româneşti existente în teritoriile ocupate au fost
distruse s-au preluate de cuceritori. Astfel, cetatea Cheudului a fost refăcută din
piatră fiind cunoscută sub numele de „Aranyas" (Cetatea Aurită). Această cetate
se pare că ar fi fost reşedinţa iniţială a comitalului Solnocul de Mijloc. Beneficiind
de o poziţie strategică deosebită a avut rol de observare, apărare şi vamă. în jurul
său s-a format un domeniu feudal extins, format din sate româneşti şi sate
ungureşti (vechi sate româneşti trecute la catolicism). Importanţa „Cetăţii Aurite"
se diminuează spre sfârşitul sec. al XIV-iea, domeniul său se destramă, fiind
preluat de Cetatea Cehului şi Cetatea de Piatră (Chioar) 8 .
Identificarea urmelor de locuire, începând cu epoca dacică, epoca romană şi
prefeudală, confirmate de dovezile arheologice descoperite până în prezent,
AI. V. Matei, Repertoriul de aşezări şi descoperiri aparţindnd secolelor IV-IX pe teritoriul
în ActaMP, 3, 1979, 475-513.
7
C. Cosma, Fortificaţiile din secolele X-XI din vestul şi nord-vestul României, în ActaMP,
XXIII/I, 2000, p. 453-498.
8
V. Hossu, fnceputurile Cetăţii de Piatră (Chioar) din "pădurea" Sălajului, în ActaMP, IX, 1985,
p. 279-283.
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reprezintă

un argument incontestabil al continuităţii populaţiei băştinase de-a
lungul secolelor.
Primele atestări documentare ale aşezărilor din Jugul Intracarpatic datează
abia din secolul al XIII-lea. Organizarea politică, administrativă şi religioasă a
spaţiului transilvan, după model apusean, se realizează după a doua jumătate a
secolului al XIII-lea. O altă explicaţie este dată de faptul că o mare parte din
documentele istorice depozitate la Alba Iulia incendiate în 1277 şi 1308 nu se mai
păstrează în original, ci sub forma reconstituirilor.
Menţionarea documentară a localităţilor are însă o doză ridicată de
relativitate în ceea ce priveşte existenţa acestora. Data primei atestări documentare
nu corespunde cu vechimea sa, ci cu momentul în care colectivitatea respectivă
intră sub incidenţa sistemului relaţiilor patrimonial-juridice 9 •
Tabel I. Atestarea documentară a localităţilor din Jugul Intracarpatic I
The documentary attestation of the localities from The Intercarpathian Link.
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

9

Localitatea
Jibou
Mirşid

Borcut
Rona
Creaca
Brebi
Popeni
Turbuţa

Năpradea
Someş Guruslău

Cozia
Husia
Moi grad
Copalnic Mănăştur
Buteasa
Cerneşti
Mesteacăn
Vărai

Borza
Lupoaia
Prodăncşti
Traniş

Benesat

Anul atestării
documentare

Nr.
crt.

1219
1219
1331
1338
1385
1385
1387
1387
1387
1387
1405
1405
1423
1424
1424
1424
1424
1456
1469
1469
1475
1475
1475

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Localitatea
Ciglean
V alea Chioarului
Curtuiuşu Mare
Ciula
Prislop
Co aş
Berchezoaia
Brebeni
Măgureni
Fânaţe
Inău

Dumbrava
Stoiceni
Ciocotiş

Pi roşa
Vălişoara

Ci oit
Hovrila
Pre Juca V eche
Costeni
Cufoaia
Groape
Stejerea

Anul atestării
documentare

1545
1561
1566
1566
1566
1566
1566
1570
1583
1583
1584
1584
1589
1591
1603
1603
1603
1603
1603
1603
1630
1638
1733

A. Maier, Podişul Someşan - populaţia şi aşezările, Cluj-Napoca, Editura. Gh. Bariţiu, 2001.
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Nr.
Localitatea
Crt.
24 Cheud
25 Poieniţa
26 Jac
27 Răzoare
28 Ruşor
29 Vădurale
30 Purcăreş
31 Şoimuşeni
32 Ţicău

CODIN CIUREAN

Anul atestării
documentare

1475
1481
1499
1500
1528
1543
1543
1543
1543

Nr.
crt.
56
57
58
59
60
61
62
63

Localitatea

Fericea
Duru şa
Codru Butesii
Preluca Nouă
Aspra
Dealu Corbului
Întrerâuri
Viile Jacului

Anul atestării
documentare

1733
1733
1913
1954
1954
1954
1954
1956

Aşa cum am menţionat anterior, majoritatea aşezărilor din regiunea care
face obiectul acestui studiu au apărut în perioade istorice anterioare primei
menţionări documentare. Înregistrarea îmbracă un caracter aleator, legat de căile
de pătrundere şi cunoaştere a autorităţilor de atunci, de gradul de accesibilitate respectiv izolare al aşezărilor. Menţionarea documentară a urmat procesul de
penetrare şi cucerire a regiunii de către regatul maghiar. Particularităţile reliefului
- masivitatea şi relativa izolare a unor subunităţi - au constituit un factor restrictiv
în procesul de implantare şi organizare a structurilor specifice regatului maghiar.
Analiza datelor prezentate în tabelul de mai sus demonstrează faptul că
primele aşezări din Jugul Intracarpatic atestate documentar sunt Jibou şi Mirşid
(1219) 10 , fiind şi singurele menţionate în secolul respectiv. Nici în secolul următor
numărul localităţilor consemnate nu este mare. Sunt atestate o serie de aşezări
amplasate în estul Culmii Prisnel, pe malul drept al Someşului (Năpradea, Someş
Guruslău, Rona), precum şi unele localităţi din sectorul Porţii Meseşene (Creaca,
Brebi).
În regiunile amintite anterior sunt localizate şi unele sate atestate
documentar în sec al XV-lea (Prodăneşti, Jac, Moigrad, Traniş, Benesat, Husia
etc.). Numărul aşezărilor menţionate în acest secol este de 17, simţitor mai mare
comparativ cu cel anterior, ceea ce reprezintă peste un sfert din numărul total de
aşezări existente în Jugul Intarcarpatic. Numeroase localităţi consemnate în
această perioadă (Cheud, Cozla, Cuciulat, Vărai, Buteasa, Copalnic Mănăştur,
Cerneşti etc.) gravitau în jurul Cetăţii Chioarului. Secolul al XV-lea şi parţial al
XVI-lea au corespus fazei de apogeu în dezvoltarea Domeniului Chioarului,
regiunea care beneficia de un grad relativ ridicat de autonomie 11 •

w C. Suciu, Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, Ii, Bucureşti Editura Academiei,
1967, sub voce.
11
Angelica Puşcaş, Districtul Chioar, ca sistem politico-militar şi social în secolele XTil-XVT, în
Studia UBB, Cluj-Napoca, nr. 2, 2002, p. 61.
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Fig. 1. Jugul Intracarpatic. Atestarea documentară a localităţilor I
The Intercarpathian Link. The documentary attestation of the localities

Cele mai multe aşezări din Jugul Intracarpatic, aproximativ 1/3, sunt
atestate în sec al al XVl-lea. În ceea ce priveşte repartiţia teritorială a acestor
aşezări este de remarcat faptul că majoritatea sunt situate în jumătatea estică a
Jugului (Dumbrava, Stoiceni, Inău, Ciocotiş, Măgureni, Ruşor etc.), fapt ce
confirmă ideea exprimată anterior că menţonarea documentară a urmat procesul
de pătrundere şi curerire a regiunii de către regatul maghiar. Aşezările situate în
regiuni mai greu accesibile şi cu un grad mai avansat de izolare din Masivul Dealu
Mare - Prisaca, Culmea Preluca sunt atestate documentar abia în sec. al XVll-lea
(Groape, Preluca Veche, Cufoaia, Costeni,etc) şi al XVlll-lea (Fericea, Duruşa,
Stejerea).
În secolul al XX-lea sunt trecute în categoria localităţilor rurale o serie de
cătune: Codru Butesii (1913), Între Râuri, Preluca Nouă, Aspra, Dealu Corbului
( 1954), Viile Jacului ( 1956).
Perioada de atestare a aşezărilor existente în prezent în Jugul Intracarpatic
se extinde pe un interval de peste şapte secole. Analiza repartiţiei spaţiale a
atestării documentare relevă faptul că sensul procesului a fost dinspre vest spre
est, adică dispre regiunile mai uşor accesibile precum valea Someşului, Poarta
Meseşului, spre regiuni cu accesibilitate redusă: Culmea Preluca, Masivul Şatra.
Habitatul Jugului Intracarpatic este constituit din 62 de aşezări rurale şi un
oraş (Jibou).
Din cele 62 de localităţi rurale din Jugul Intracarpatic două (Husia şi Rona)
aparţin oraşului Jibou, şapte aparţin oraşului Tg. Lăpuş, trei oraşului Şomcuta
Mare, una oraşului Ulmeni, iar 49 de sate fac parte din 16 unităţi administrativ teritoriale de rangul comunelor. Şapte comune aparţin judeţului Sălaj, iar 9
comune judeţului Maramureş.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Fig. 2. Jugul Intracarpatic. Harta administrativă I
The Intercarpathian Link. The administrativ map.

3. Evoluţia numerică a populaţiei din Jugul Intracarpatic
Pentru studiul potenţialului demografic al localităţilor din Jugul
Intracarpatic am recurs la analiza evoluţiei populaţiei pe un interval considerabil
de timp 1850-2002, pe baza datelor statistice de la recensămintele din 1850 12 ,
1910 13 , 1930 14, 1966 15, 1992 16 , 2002 17 (fig. 3).
În perioada analizată (1850-2002) populaţia celor 63 de localităţi din Jugul
Intracarpatic a înregistrat un salt numeric de la 28225 de locuitori în 1850, la
36062 de locuitori în 2002, ceea ce înseamnă un spor absolut de 783 7 locuitori.
Rezultă un ritm de creştere pe întreaga perioadă de 27,7 %. Sporul absolut este
rezultatul evoluţiei populaţiei urbane, respectiv a localităţii Jibou.
12
T. Rotariu, Recensământul din 1850, ediţia a II -a, în Seria Studia Censualia Transilvanica, Cluj,
Presa Universitară Clujeană, 2004.
13
T. Rotariu, (coord.) Recensământul din 1910, în Seria Studia Censualia Transilvanica,
Bucureşti, Editura Staff, 1999.
11
Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930, Institutul Central de
Statistică, Bucureşti, 1938.
15
Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie 1966, Direcţia Generală de statistică,
Bucureşti, 1968.
16
Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992, Oficiul Judeţean de Statistică

Sălaj, Zalău.
17

Recensământul populaţiei şi locuinţelor

din 2002, Oficiul Judeţean de Statistică Sălaj, Zalău.
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a populaţiei în perioada 1850-2002.

Analiza pe medii evidenţiază trenduri diferite în special pentru ultima
treime a perioadei. Dobândirea statutului de aşezare urbană a localităţii Jibou, în
1968 a însemnat începerea unei noi etape în evoluţia sa demografică, cu implicaţii
asupra întregii unităţi. De remarcat astfel faptul ca vorbim despre populaţie
urbană în perimetru Jugului Intracarpatic abia din 1968.
Creşterea populaţiei urbane este corelată cu un fenomen de „golire" a
ruralului atât prin exod cât şi prin spor natural negativ.
La nivel de unităţi administrativ-teritoriale de rangul comunelor, evoluţia
este foarte diferită, fapt demonstrat de ecartul foarte mare între valoarea maximă
(peste 40%) şi minimă (sub 40%) a ritmului de evoluţie pentru întreaga perioadă.
Din cele 16 comune cu teritoriu în Jugul Intracarpatic, 11 au înregistrat
ritmuri negative de evoluţie pentru întreaga perioadă supusă analizei. Îngrijoră
toare pot fi considerate valorile care coboară sub - 40 % caracteristice localităţilor
din comunele Letca şi Mireşu Mare. Se constată o scădere a ritmului de creştere în
paralel cu amplificare gradului de izolare a localităţilor. Majoritatea localităţilor
din comunele respective sunt mici şi foarte mici.
La polul opus se află evident oraşul Jibou care împreună cu localităţile
componente a înregistrat o rată de creştere de 484,l %. Comunele cu ritm pozitiv
sunt: Mirşid, Coaş, Cerneşti şi localităţile componente ale oraşelor: Tărgu Lăpuş,
Ulmeni, Şomcuta Mare.
Evoluţia populaţiei nu a avut o traiectorie lineară. După o evoluţie
ascendentă, cu ritmuri diferite de creştere ce caracterizează intervalul 1850- 1966,
urmează o perioadă în care s-a înregistrat o scădere a numărului de locuitori (fig.
3). În aceste condiţii am optat pentru o analiză detaliată pe etape.
Evoluţia populaţiei în perioada 1850-1910. Din punct de vedere economic,
acest interval temporal constituie prima fază a procesului modernizării economice
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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sociale, politico-instituţionale a României 18 • Transformările produse în toate
sferele de activitate s-au răsfrânt şi asupra configuraţiei sociale a ruralului
românesc, a modului de viaţă. Creşterea populaţiei în această perioadă s-a datorat
unei rate înalte a natalităţii corelată cu descreşterea lentă a ratei mortalităţii.
Populaţia Jugului Intracarpatic a cunoscut un ritm alert de creştere, respectiv
33,3 %, comparativ cu celelate etape.
Cu o singură excepţie, comuna Baiu Mare care are o singură localitate
(Prislop) în perimetrul Jugului Intracarpatic toate celelalte comune au avut o
evoluţie numerică pozitivă. În această etapă unităţile administrative din sudul
Jugului (Jibou, Băbeni, Creaca, Mirşid, Surduc) au înregistrat cea mai activă
dinamică evolutivă cu un ritm de peste 40 % pentru întreaga perioadă.
Creşteri importante, între 20-40 %, au înregistrat şi unităţile administrative
din nordul arealului studiat (Tg. Lăpuş, Copalnic Mănăştur, Cupşeni, Cerneşti), în
timp ce pentru sectorul central (Valea Chioarului, Şomcuta Mare) evoluţia a fost
mai lentă.
Fără a face o analiză detaliată la nivel de localitate, precizăm doar faptul că
localitatea Jibou a cunoscut cea mai semnificativă creştere în această etapă, cu un
spor brut de 1902 loc., adică un ritm de creştere de 166,l %.
Trendul evolutiv a fost ascendent pe pacursul primei jumătăţi a secolului al
XX-iea. O serie de factori istorici - cele două războaie mondiale - şi-au pus
amprenta asupra evoluţiei populaţiei, diminuând ritmul de creştere. În acest
context, potenţialul demografic a înregistrat un spor modest faţă de perioada
anterioară, aportul fiind de 2549 de locuitori, însemnând un ritm de creştere de
6,8 %. Pe fondul acestei evoluţii pozitive, majoritatea localităţilor din judeţul Sălaj
înregistrează numărul maxim de locuitori la recensământul din 1956. Acest
moment poate fi considerat un punct de cotitură pentru numeroase aşezări din
Jugul Intracarpatic.
În cazul localităţilor din judeţul Maramureş, creşterea a fost mai lentă, dar
s-a menţinut evoluţia ascendentă până la recensământul din 1977.
Cu o singură excepţie, comuna Creaca, toate celelalte unităţi administrative
sălăjene din Jugul Intracarpatic înregistrază ritmuri de creştere, pentru perioada
1910-1966, care variază între 0,6% (Mirşid) şi 52,6 % (Jibou).
În jumătatea nordică a unităţii aferentă judeţului Maramureş majoritatea
comunelor se caracterizează printr-un ritm negativ, care coboară până la -24,l %
(Copalnic Mănăştur).
Perioada 1966-1992 prezintă caracteristici total diferite faţă de cele
analizate anterior. Evoluţia populaţiei s-a înscris pe alte coordonate. Atât debutul
18

C.

Cârţână, Structură şi

româneşti

privind schimbarea

şi

stratificare socială în România interbelică. Contribuţii sociologice
dezvoltarea socială, în Sociologie Românească, Bucureşti, 1-4, 2001,

p. 319.
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cât şi sfârşitul acestei perioade sunt marcate de convulsii demografice care au
influenţat evoluţia populaţiei. Cele două evenimente se referă la intervenţia
legislativă asupra întruperilor de sarcină, cu scopul creşterii natalităţii, iar cel de-al
doilea la începutul prăbuşirii natalităţii.
Populaţia Jugului Intracarpatic s-a diminuat în perioada menţionată mai
sus cu 1680 de locuitori, ceea ce înseamnă un ritm de - 4,2 %. Involuţia este
consecinţa reducerii natalităţii şi creşterii mortalităţii pe fondul îmbătrânirii
accelerate a populaţiei. Încercarea de redresare a dinamicii naturale prin măsuri
legislative în 1966 a avut rezultate scontate doar pentru un interval scurt de timp.
Un eveniment cu implicaţii mult mai profunde asupra evoluţiei populaţiei din
Jugul Intracarpatic este reprezentat de dobândirea statutului de aşezare urbană, în
1968, de către localitatea Jibou.
Tabelul 2.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Localitatea
Jibou
Husia
Rona
Creaca
Borza
Brebi
Ciglean
Jac
Lupoaia
Prodanesti
Viile Jacului
Mirsid
Moi grad
Popeni
Napradea
Cheud
Somes Guruslau
Tranis
Vadurele
Turbuta
Benesat
Pirosa
Poieni ta
Ciula
Cozia

Evoluţia numerică

1850

1910

1145
276
342
447
269
818
286
570
318
177

3047
411
421
661
409
1224
432
858
382
350

a populaţiei din Jugul Intracarpatic
în perioada 1850-2002

1930

3453
403
447
670
431
1271
462
1038
641
334

o

o

o

394
526
656
1229
965
541
529
254
366
448
146
422
291
541

582
792
943
1251
1096
759
605
303
547
549
209
666
293
667

648
878
964
1282
1107
828
622
298
657
602
244
675
339
653

1966

4970
423
528
578
354
879
402
1030
463
352
149
660
756
915
1372
1071
784
616
338
713
704
308
769
367
693
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1992

10198
276
425
492
245
614
210
823
315
327
27
636
516
829
975
920
525
409
266
437
550
158
389
186
375

2002

9632
294
371
492
221
593
199
770
295
264
20
671
546
874
871
1014
485
405
251
378
524
126
308
142
325
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Nr.
crt.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Localitatea

Purcarel
Soimuseni
Valisoara
Ticau
Stejera
Valea Chioarului
Curtuiusu Mare
Du rusa
Fericea
Mesteacăn

Varai
Aspra
DealuCorbului
Buteasa
Ciolt
Codru Butesii
Hovrila
Coas
Întrerâuri
Berchezoaia
Copalnic Manastur
Preluca Veche
Preluca Noua
Rusor
Cernesti
Brebeni
Ciocotis
Fân ate
Magureni
Borcut
Cufoaia
Dumbrava
Groape
Inau
Stoiceni
Razoare
Prislop
Costeni
Total

1850

1910

1930

455
208
127
301
122
647
642
158
374
703
627

491
247
253
477
179
724
1003
203
500
645
697

503
240
285
439
177
723
838
238
491
617
658

o
o

o
o

o
o

582
393

707
498

821
500

o

o

o

308
1068

303
1385

346
1417

o

o

o

557
709
1118

721
1279
1233

673
1212
1036

o

o

o

336
889
367
598
667
393
488
361
211
80
535
374
594
753
524
28225

425
968
352
1020
796
400
603
413
261
123
606
431
784
712
717
37613

391
936
336
973
759
350
575
343
256
97
521
407
830
686
707
38328

1966

436
285
243
617
177
645
760
205
544
491
606
120
191
550
624
449
378
1509
165
667
826
541
477
386
856
311
1157
782
308
544
286
307
101
531
378
1152
652
711
40162
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1992

195
145
84
685
114
710
435
107
489
447
412
74
136
449
615
313
342
1380
108
541
847
465
335
299
1093
266
914
722
259
1017
269
247
90
359
164
1131
528
573
38482

2002

139
104
53
765
67
665
338
90
472
415
308
60
101
418
614
266
322
1351
92
511
870
391
331
302
837
233
1043
661
248
506
238
247
91
310
287
1292
479
474
36062

Formarea

reţelei

de aşezări şi evoluţia populaţiei Jugului Intracarpatic

653

Coordonatele evolutive ale urbanului şi respectiv ruralului în perioada ce
face obiectul analizei sunt diametral opuse. Populaţia oraşului Jibou a înregistrat
o creştere spectaculoasă, reuşind mai mult decât o dublare într-un interval de
doar 26 de ani. Ritmul de creştere pentru întreaga perioadă a fost de 105,2 %.
Valorile ridicate ale natalităţii (21-22 o/oo) au generat un spor natural
considerabil (11-12 %0), corelat şi cu aport semnificativ de populaţie rezultat
din sporul migrator (10 o/00) 19.
Populaţia mediului rural în schimb s-a diminuat drastic în această perioadă.
Involuţia a fost provocată de cauze multiple. Colectivizarea, dezvoltarea
industrială a unor centre urbane în regiunile limitrofe au contribuit din plin la
„golirea" ruralului prin aşa-numitul „exod rural". Fenomenul a avut implicaţii
asupra dinamicii naturale a populaţiei, contribuind la diminuarea natalităţii. Pe
fondul unui bilanţ total negativ, populaţia Jugului Intracarpatic s-a redus cu 6908
locuitori în perioada 1966-1992. Toate comunele au cunoscut o traiectorie
descendentă a numărului de locuitori.
Ritmul de diminuare a populaţiei variază între - 0,7 % (Tg. Lăpuş) şi 51,2 %
(Letca). În cadrul acestui ecart putem decela trei categorii evolutive:
descreştere lentă (0-15 %): Tg. Lăpuş, Şomcuta Mare, Copalinic Mănăştur,
Cerneşti, Mirşid;
descreştere moderată
Cupşeni

(15-30 %): Creaca,

Năpradea,

Valea Chioarului,

etc.;

descreştere puternică

(sub 30%): Letca, Băbeni, Vima Mică.
Analiza la nivel de localitate pune în evidenţă situaţii dramatice în privinţa
potenţialului lor demografic şi implicit a posibilităţilor de redresare. Sunt opt
localităţi (Ciglean, Piroşa, Poieniţa, Ciula, Cozia, Şoimuşeni, Curtuiuşu Mare,
Duruşa) a căror populaţie a scăzut cu 40-50 % şi două (Stoiceni, Purcăreţ) cu 5060 %. Cel mai mare regres a fost înregistrat de localităţile Vălişoara (65,4 %) şi
Viile Jacului (81,9 %).
Majoritatea aşezărilor menţionate mai sus fac parte din categoria celor
mici. Poziţional ele sunt amplasate în partea centrală a Jugului, în Culmea Prisnel,
fiind relativ izolate în raport cu principalele căi de comunicaţie. Involuţia este
proporţională cu gradul de izolare.
În ultimul deceniu al perioadei care face obiectul acestui studiu nu s-au
produs modificări substanţiale faţă de etapa anterioară în privinţa evoluţiei
populaţiei, în pofida numeroaselor transformări economico-sociale care au
caracterizat această perioadă.
Cea mai importantă schimbare este legată de evoluţia populaţiei urbane, în
speţă oraşul Jibou. Dificultăţile economice specifice perioadei de tranziţie şi-au
L. Nicoară, Dealurile Crasnei. Studiu de geografia populaţiei şi aşezărilor umane, Cluj-Napoca,
Editura „Focul Viu", 1999.
19
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pus amprenta asupra indicatorilor dinamicii naturale şi teritoriale, afectând
potenţialul demografic al localităţii. Sporul natural s-a diminuat, iar sensul
mişcării migratorii s-a inversat. Se poate vorbi în acest caz şi despre manifestarea
fenomenului de „reemigrare". În această situaţie populaţia oraşului s-a redus, în
decurs de 10 ani, cu 566 de locuitori (5,5%), după dublarea realizată în etapa
precedentă.

Populaţia rurală continuă imperturbabil declinul. Tabloul evolutiv
caracteristic etapei precedente suferă o singură modificare în privinţa trendului.
Excepţia este reprezentată de comuna Mirşid situată în extremitatea sudică a
Jugului Intracarpatic, care a înregistrat o creştere cu 5,6% a populaţiei. Toate cele
trei localităţi ale comunei au realizat un salt numeric. Situaţia este explicabilă,
având în vedere poziţia lor în sfera de influeţă imediată a oraşelor Zalău şi Jibou.
Cu un ritm pozitiv similar etapei precedente se înscrie şi oraşul Ulmeni, respectiv
localitatea Ţicău.
Declinul s-a atenuat în cazul altor comune (Creaca, Năpradea, Copalnic
Mănăştur) situate în apropierea oraşelor. Acest fenomen poate fi corelat cu
scăderea populaţiei urbane, proces valabil atât pentru urbanul din Jug, cât şi
pentru oraşe din înprejurimi.
Involuţia populaţiei comunelor Letca, Băbeni, Vima Mică, Mireşu Mare,
continuă şi în această etapă cu ritmuri pentru întreaga perioadă sub 20 %.
În contextul acestei stări de fapt potenţialul demografic al multor localităţi
este extrem de modest, astfel încât posibilităţile de revitalizare par compromise. ln
această categorie intră localităţile care aveau, în 2002, sub 100 de locuitori: Viile
Jacului (20 loc.), Vălişoara (53), Stejera (67), Duruşa (90), Aspra (60), Groape
(91). Viabilitatea acestor localităţi este pusă serios sub semnul întrebării, având în
vedere calitatea populaţiei existente şi trendul evolutiv.

4. Concluzii
Prezenţa timpurie a populaţiei în Jugului Intracarpatic şi existenţa unor
forme de habitat este demonstrată de numeroasele dovezi arheologice descoperite
în special în sectorul sudic al unităţii. Constituirea reţelei de aşezări s-a realizat
treptat pe parcursul mai multor secole. Primele aşezări au fost atestate
documentar în secolul al XIII-lea, iar ultimele aşezări apar la mijlocul secolului al
XX-lea, prin trecerea unor cătune la rang de localităţi rurale.
Pe parcursul unui secol şi jumălate (1850-2002), populaţia Jugului
Intracarpatic a crescut cu 7387 de locuitori. Evoluţia a fost sinuoasă sub incidenţa
multiplelor condiţionări istorice, economice, politice care şi-au pus amprenta
asupra sa.
Populaţia Jugului Intracarpatic a cunoscut o evoluţie ascendentă în
perioada 1850-1966 datorită dinamicii naturale pozitive. Ritmul de creştere a fost
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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mai intens în perioada 1850-1910. Diminuarea creşterii în perioada 1910-1966 sa datorat în bună măsură celor două războaie mondiale.
Sensul evoluţiei s-a modificat în perioada 1966-2002, ca urmare a reducerii
drastice a populaţiei rurale. Pentru anumite localităţi, în special cele sălăjene,
scăderea numerică a început încă din 1956. Fenomenul este mai acut în cazul
satelor mici cu un grad ridicat de izolare situate în Culmea Prisnel şi Preluca.
Populaţia urbană a înregistrat o creştere explozivă în etapa 1966-1992,
prin absorbţia din rural, atât din localităţile situate în Jug, cât şi din exterior. O
contribuţie la fel de însemnată a avut şi dinamica naturală. Situaţia s-a modificat
în perioada de tranziţie percepută ca un moment de criză, fapt demonstrat şi de
declinul populaţiei urbane. în încercarea de redresare a situaţiei, în 1999, oraşul
Jibou şi unele comune din apropierea sa, au fost declarate zonă defavorizată în
speranţa atragerii investitorilor şi pentru apariţia de noi locuri de muncă.
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DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN CONTEXT
GEOGRAFIC CONCEPTUAL
CĂLIN

C. POP

DURABLE DEVELOPMENT IN THE
GEOGRAPHYCAL-CONCEPTUAL CONTEXT
Abstract: Etymologically, the durable adjective comes from the Latin
sustainable and corresponds in the Romanian language to terms as sustained,
durable, viable, rational etc. The research domain gives in the definition a
specific terminology, but in this case we are more interested of the reference
domain, that is the geographic one. The objectivity-subjectivity of the author
has the role making the definition more private.
Eloquent examples in this direction, connected to the present theme,
are those that define the „development" notion. So Vladimir Trebici (1991 ),
defines the development as „an economica/, social and politic interdependent
changes, it's ultima te goal being to promo te the well being of the entire nation,
and Ioan Janos (l 997) defines the development as being the process of passing
from a humanized entity, or even natural, if we accept it's evolution through
seif development, through fazes of adjustment and functioning at more and
more complex levels, more and more evolved".
The key moment in starting to clarify the algorithm connected to
defining the „durable development" notion is represented by the UN
Conference in Stockholm 1972, a moment in which the connection between
economica/ development and it's impact towards the environment has been
recognized. The next step has been realized by the Global Environmental and
Development Committee (the Brundtland Committee, I 987), that by the
means of the report cal/ed „Our common future", has come to the final
conclusion that the surrounding environment and development cannot be
separated.
This new concept was meant to promote the care for nature and to
stop disadvantaging the future generations, and received an universal status,
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accepted at the UN Environment and Development Conference from Rio de
Janeiro in 1992, through the following definition „the durable development is
that development which answers the necessities of the present without
damaging the ability of the next generations for satisfying their own
necessities ".
Rezumat: Etimologic, adjectivul durabil provine din latinescul sustinere, care în engleză are forma sustainable, iar corespondentele din limba
română sunt termenii susţinut, durabil, viabil, raţional, sustenabil etc.
Domeniul de cercetare insuflă în definire o terminologie specifică, însă în
cazul de faţă interesează mai mult domeniul de referinţă, care este cel
geografic. Obiectivitatea-subiectivitatea autorului dependentă de etimologie şi
domeniul de cercetare, are rolul de a particulariza conceptual definiţia.
Exemple elocvente în această direcţie legate de tema prezentă, sunt cele
de definire a noţiunii de dezvoltare. Astfel, Vladimir Trebici (1991) defineşte
dezvoltarea ca fiind un proces de schimbări economice, sociale şi politice
interdependente al

cărui

ultim scop este promovarea

populaţii,

Ianoş

(1997)

iar Ioan

defineşte

bunăstării

întregii

dezvoltarea ca fiind procesul de

trecere a unei entităţi antropizate, sau chiar naturale dacă acceptăm
acesteia prin autodezvoltare, prin faze de reglare şi funcţionare la
nivele din ce în ce mai complexe, din ce în ce mai evoluate.
evoluţia

Momentul cheie în declanşarea clarificării algoritmului legat de
definirea şi modelizarea sintagmei dezvoltare durabilă îl reprezintă
Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite de la Stockholm din anul 1972,
moment în care s-a recunoscut legătura dintre dezvoltarea economică şi
impactul acesteia asupra mediului. Următorul pas a fost realizat de Comisia
Mondială pentru Mediul lnconjurător şi Dezvoltare (Comisia Brundtland,
1987) care, prin raportul Viitorul nostru comun, a ajuns la concluzia
fundamentală potrivit căreia mediul înconjurător şi dezvoltarea sunt
indisociabile. Acest nou concept menit să promoveze grija pentru natură şi să
nu dezavantajeze generaţiile viitoare, primeşte un statut universal acceptat
odată cu Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio de
Janeiro, desfăşurată în anul 1992, prin următoarea definiţie: „dezvoltarea
durabilă este acea dezvoltare care răspunde necesităţilor prezentului fără să
compromită abilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile cerinţe".
Keywords: development, durable development, geography. conceptual
context.
Cuvinte-cheie: dezvoltare, dezvoltare durabilă, geografie, context
conceptual.
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I. Probleme generale şi definirea conceptului

In definirea conceptelor sau noţiunilor nou apărute în sfera ştiinţei, se au în
vedere unele principii cum ar fi etimologia, domeniul de cercetare, obiectivitatea
sau subiectivitatea autorului etc. Etimologic, adjectivul durabil provine din
latinescul sus-tinere, care în engleză are forma sustainable, iar corespondentele
din limba română sunt termenii susţinut, durabil, viabil, raţional, sustenabil etc.
Domeniul de cercetare insuflă în definire o terminologie specifică, însă în cazul de
faţă interesează mai mult domeniul de referinţă, care este cel geografic.
Obiectivitatea-subiectivitatea autorului dependentă de etimologie şi domeniul de
cercetare, are rolul de a particulariza conceptual definiţia.
Exemple elocvente în această direcţie legate de tema prezentă, sunt cele de
definire a noţiunii de dezvoltare. Astfel, Vladimir Trebici (1991) defineşte
dezvoltarea ca fiind un proces de schimbări economice, sociale şi politice
interdependente al cărui ultim scop este promovarea bunăstării întregii populaţii,
iar Ioan Ianoş ( 1997) defineşte dezvoltarea ca fiind procesul de trecere a unei
entităţi antropizate, sau chiar naturale dacă acceptăm evoluţia acesteia prin
autodezvoltare, prin faze de reglare şi funcţionare la nivele din ce în ce mai
complexe, din ce în ce mai evoluate.
Momentul cheie în declanşarea clarificării algoritmului legat de definirea şi
modelizarea sintagmei dezvoltare durabilă îl reprezintă Conferinţa Organizaţiei
Naţiunilor Unite de la Stockholm din anul 1972, moment în care s-a recunoscut
legătura dintre dezvoltarea economică şi impactul acesteia asupra mediului.
Următorul pas a fost realizat de Comisia Mondială pentru Mediul
Înconjurător şi Dezvoltare (Comisia Brundtland, 1987) care, prin raportul
Viitorul nostru comun, a ajuns la concluzia fundamentală potrivit căreia mediul
înconjurător şi dezvoltarea sunt indisociabile. Acest nou concept menit să
promoveze grija pentru natură şi să nu dezavantajeze generaţiile viitoare, primeşte
un statut universal acceptat odată cu Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi
Dezvoltare de la Rio de Janeiro, desfăşurată în anul 1992, prin următoarea
definiţie: dezvoltarea durabilă este acea dezvoltare care răspunde necesităţilor
prezentului fără să compromită abilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface
propriile cerinţe.
Explicarea mai pe larg a acestei definiţii a fost formulată de economistul
finlandez Malaska şi este următoarea dezvoltarea umană este ecologie durabilă în
relaţie cu mediul, dacă intervenţiile şi efectele impuse de activităţile umane, fie ele
economice, tehnologice, sociale sau culturale, nu alterează rata schimbării naturii şi
ecosistemelor într-un fel necontrolabil de natură sau într-o formă ireversibilă din
punct de vedere al generaţiilor viitoare. O încercare de a introduce această definiţie
într-o formă sistemică, şi aceasta mai mult pentru un control superior al
înţelegerii o redăm în fig. 1.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Dezvoltarea

Ecologie

umană

durabilă
Activităţi

controlate
Generaţiile

Mediu
ambiant

următoare

Fig. I. Model conceptual al

relaţiilor

componentelor dezvoltării durabile

Mai mult, Vladimir Trebici arată că dezvoltarea durabilă reprezintă
dezvoltarea raţională care trebuie să ţină seama de resursele disponibile capacitatea de susţinere - de prezervarea lor şi a mediului înconjurător, de
realizarea unei justiţii sociale în fiecare ţară şi de echitate pe plan internaţional, în
scopul ridicării bunăstării tuturor oamenilor.
Structurând această definiţie obţinem dezvoltare durabilă egal bunăstare
sau altfel spus, un sistem în care prin intermediul unor variabile ce trebuie
controlate, se trece de la principiu la finalitate (fig. 2).

/Resurse~
Dezvoltare
raţională

-----i·a Mediu

~Justiţie
~Echitate

Fig. 2. Sistemul

•

Bunăstare

globală

----/
/

relaţiei dezvoltare-bunăstare.

interpretare a definirii dezvoltării durabile o găsim la Lester Brown,
care reuneşte întrega problematică sub forma unui motto nu am moştenit
pământul de la părinţii noştri, îl împrumutăm de la copii noştri.
Un suport terminologic al definirii dezvoltării durabile, care se înscrie şi ca
un mijloc pentru asigurarea dezvoltării durabile cu efecte pozitive este conceptul
de gestionare (gospodărire) durabilă.
O

altă
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Acest concept se defineşte ca fiind: administrarea şi utilizarea unui sistem
geografic astfel încât să i se menţină şi mai mult să i se amelioreze caracteristicile
(biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare etc.), şi să i se asigure
pentru prezent şi viitor capacităţi de a îndeplini funcţii multiple naturale, sociale,
economice la nivelul de manifestare propriu temporo-spaţial, fără a prejudicia
funcţionalitatea şi integritatea altor sisteme.
2. Principii generale şi de fond conceptual
Legat de clarificarea terminologiei se impun precizate câteva principii ale
dezvoltării durabile, pe care le putem desprinde din parcurgerea acestor definiri şi
trimiteri strâns legate de problematica dezbătută. Aceste principii de fond au mai
mult un rol de elemente ale strategiei dezvoltării durabile într-un sistem şi care în
rezumat arată astfel:
2.1. principiul conservării diversităţii în sistemul geografic ales analizei,
principiu conform căruia trebuie păstrate în stare de funcţionare toate
subcomponentele sistemului.
2.2. principiul ameliorării sistemice conform căruia elementele sunt supuse
operaţiei de perfecţionare comportamentală astfel încât sistemul să funcţioneze la
parametri optimi.
2.3. principiul precauţiei decizionale care arată acţiunile în direcţia luării
măsurilor de tip decizional de prevedere, pentru evitarea riscurilor şi a încatenării
acestora.
2.4. principiul cine deteriorează acela şi plăteşte venit să atenţioneze
elementele din sistem asupra cărora planează suspiciunea de poluator.
2.5. principiul prevenirii riscurilor şi hazardelor de orice natură rezervat
elementelor componentale de toate categoriile în sensul luării tuturor măsurilor
de a preîntâmpina un efect nedorit, advers.
2.6. principiul ecologic al raţionalizării oikos-ului sistemic în toate
componentele şi subcomponentele sale.
2.7. principiul păstrării stabilităţii dinamice indiferent de input-urile şi
output-urile intra sau extrasistemice.
2.8. principiul controlului privind utilizarea durabilă axat mai mult pe
capacitatea actorului decizional în derularea programelor de dezvoltare pe termen
mediu şi lung.
2.9. principiul continuităţii funcţionale şi ofertei înspre societate, adică
înspre sistemul de feed-back ce asigură stabilitatea funcţională.
2.10. principiul eficacităţii funcţionale spre creşterea productivităţii, a
protecţiei şi a implementării elementelor durabile.
Precizarea acestor principii de bază vine să întregească descifrarea
terminologiei mai mult din punct de vedere geografic, întrucât o bună analiză
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geografică

una

(ca principiu) este obligatoriu a ţine seama de timp şi spaţiu, deoarece
nu pot exista, iar toate principiile amintite există în întregul

fără cealaltă

tempo-spaţialităţii.

Atât timpul cât şi spaţiul au în geografie ca raporturi de comparaţie nivelele
(scurt, lung, local, global etc.), astfel încât suntem obligaţi să
amintim o parte din cerinţe sub forma unor principii constructive:
- principii naturale sau continuitate şi raport susţinut. Abordarea naturală a
dezvoltării durabile este axată pe stabilitatea fizică şi biotică a sistemelor. De o
importanţă deosebită este viabilitatea subsistemelor care sunt esenţiale pentru
stabilitatea globală a întregului sistem. Un aspect cheie este reprezentat de
protecţia diversităţii biotice.
Mai mult, sistemele naturale pot fi interpretate în aşa fel încât să includă
toate aspectele construcţiei inclusiv a celor construite de om, cum ar fi de exemplu
oraşele. Accentul se pune pe păstrarea elasticităţii şi capacităţii dinamice a unor
astfel de sisteme de a se adapta schimbării şi nu pe conservarea unei stări statice
ideale.
- principii sociale sau satisfacerea necesităţilor generale şi locale. Acest tip de
abordare a dezvoltării durabile (sau în acest domeniu) caută să menţină
stabilitatea sitemelor sociale şi culturale, inclusiv pentru reducerea conflictelor cu
impact distructiv. Aspectele importante ale acestui tip de abordare constau atât în
promovarea echităţii în cadrul aceleiaşi generaţii (în special, eliminarea sărăciei),
cât şi a echităţii între generaţii (implicând asigurarea drepturilor generaţiilor
viitoare).
Se recomandă urmărirea păstrării diversităţii culturale, precum şi utilizarea
cunoştinţelor legate de practicile viabile înglobate în culturile mai puţin
dominante. Societatea modernă va trebui să încurajeze şi să promoveze
pluralismul şi participarea originală în scopul creării unui cadru decizional mai
eficient, pentru dezvoltarea socială durabilă.
autoexistenţiale

- principii economice sau

preţ

mic, calitate

ridicată,

spor productiv.

Abordarea economică se bazează pe conceptul fluxului maxim de venit ce poate fi
generat prin menţinerea rezervei de valori (sau a capitalului), care a produs aceste
beneficii. La baza acestui concept stă, de asemenea, principiul optimalităţii şi
eficienţei economice, aplicate utilizării resurselor sărace.
Problemele de interpretare se nasc atunci când trebuie identificate tipurile
de capital ce trebuie menţinute (manufacturat, natural sau uman) şi posibilităţile
acestora de a fi substituite, ca şi în valorizarea acestora, în special a resurselor
ecologice, întrucât, dificultăţile suplimentare le ridică problemele de
ireversibilitate şi colaps catastrofic.
Aceste principii dimensionale (naturale, sociale, economice), care fiecare
integrează sub o formă sau alta toate celelalte principii de fond se înscriu între
atractorii analizei geografice.
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Concluziile definirii şi ale precizării principiilor arată că, pe de o parte
starea de incertitudine terminologică este explicată prin faptul că orice definiţie
este în funcţie atât de limbajul exprimării, cât şi de nivelul dat al cunoşterii, a
praxisului social verificator-interpretant.
Orice definiţie este deci relativă, relativitatea sa derivând atât din starea
cunoştinţelor din epocă, cât şi de tipul vocabularului specializat, utilizat în
exprimare. Problema adevărată nu este aceea de a găsi o definiţie infailibilă,
absolută, aşa ceva fiind o himeră, ci de a utiliza o definiţie operaţională.
Pe de altă parte, inteligibilitatea definiţiilor şi a principiilor evidenţiază,
aşadar, atât aspectul esenţial al conceptului constituit de respectul pentru
generaţiile viitoare, cât şi ideea centrală a conceptului care pare a fi aceea de a nu
epuiza resursele de care generaţiile viitoare vor avea nevoie, mai ales că, în
prezent, principalul factor de presiune asupra mediului îl constituie procesul
inexorabil de creştere a numărului populaţiei iar ultima proiecţie medie este cifra
de 9,37 miliarde locuitori.
Conceptul dezvoltării durabile astfel definit şi unanim acceptat pe plan
mondial, trebuie să influenţeze factorii de decizie din toate ţările şi organizaţiile
lumii, din toate spectrele vieţii economice, sociale, politice şi ştiinţifice, pentru
regândirea strategiilor de dezvoltare, în special a acelora ce se impun a fi viabile,
atât pe ansamblu cât şi pe categorii şi ramuri distincte ale economiilor, indiferent
de tipologia acestora.
Pentru România, conceptul dezvoltării durabile a fost însuşit la timp de
economişti, geografi, ecologi, fapt exprimat şi de înfiinţarea în anul 1991 a
Asociaţiei Române pentru Management Ecologic şi Dezvoltare Durabilă.
3. Particularităţile conceptual-definitorii ale dezvoltării durabile
Aceste însuşiri pot fi cristalizate în următoarele ipostaze:
Dezvoltarea durabilă este un compromis, etalat între ţările dezvoltate şi
ţările subdezvoltate şi produs în urma contradicţiei dintre nordul bogat şi sudul
sărac. Maurice Strong (secretarul general al conferinţei ONU asupra mediului şi
dezvoltării) afirma în 1991, că ţările sudului au devenit mai degrabă victime decât
beneficiari ai globalizării economice.
Dezvoltarea durabilă este un efect al inegalităţii repartiţiilor în toate
domeniile la nivel mondial, iar promovarea unei dezvoltări durabile eficiente este
imposibilă fără progres tehnic, fără o legislaţie nouă, fără o economie de piaţă
viabilă, fără o finanţare corespunzătoare, optimizare, integrare şi modernizare.
Dezvoltarea durabilă este o cauză în scopul salvgardării planetei, de altfel o
problemă socială care interesează global şi pentru a cărei punere în valoare se duce
o luptă susţinută.
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Dezvoltare durabilă este un concept, deoarece ridică o problemă, are un
cadru de referinţă, necesită operaţii, reclamă o serie de relaţii, prezentând în
acelaşi timp şi o gamă variată de semnificaţii.
Dezvoltarea durabilă este un sistem, în care ordinea este conferită prin
fluctuaţii spaţio-temporale.

Dezvoltare durabilă este cunoştinţă şi conştiinţă, în sensul de a cunoaşte
problemele practice prezente şi în sensul de a fi conştienţi în luarea deciziilor
viitoare.
Dezvoltarea durabilă este o activitate negentropică în contextul în care
dezvoltarea sistemelor economice în fiecare etapă a lor presupune o îmbinare
perfectă între orientarea factorilor decizionali şi economia de piaţă, îmbinare cu
statut şi rol de autoreglare cunoscut fiind faptul că procesul economic este definit
de transformarea entropiei joase în entropie înaltă.
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Fig. 3. Dimensiuni conceptuale ale

dezvoltării

durabile

Dezvoltarea durabilă este un proces, activat în scopul realizării unor
obiective dinainte stabilite şi prin care se urmăreşte punerea la punct a unor căi de
control a acestui deziderat.
Dezvoltarea durabilă este un nou mod de gândire, în care accentul trebuie
pus pe disponibilitate, pretabilitate, participare, prin noţiuni, judecăţi, teorii şi
practici noi, astfel încât realitatea obiectivă să fie evidenţiată în deplinătatea
dezideratului propus.
Dezvoltarea durabilă este o relaţie între haos (CHAO) şi ordine (ORDO).
Wiener arăta că în natură există o luptă permanentă între ordine şi haos, luptă în
care omul prin intervenţia sa tinde să mărească informaţia, iar natura rezistă pasiv.
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Dezvoltarea durabilă este un cvintet dimensional (fig. 3) exprimat prin cele
cinci dimensiuni ale sale şi anume dimensiunea spaţio-temporală, dimensiunea
socială, dimensiunea culturală, dimensiunea economică şi dimensiunea ecologică.

4. Factori conceptuali ai dezvoltării durabile pe trepte ierarhice
4.1. Factorii la nivel mondial. La nivel global, deteriorarea gravă a ambianţei
umane, în special în ultimele decenii, generată de o dezvoltare economică în plin
avânt şi de tip inhibator, percepută în prezent şi de ţările cu un înalt grad de
dezvoltare şi civilizaţie reprezintă, se pare, factorul generator major care a condus
la apariţia ideii şi a punerii în practică a coordonatelor dezvoltării durabile.
Această stare - deteriorarea ambianţei umane, indiferent de nivelul
holarhic de referinţă, a fost şi este indusă de o dezvoltare bazată pe: o exploatare
rapace a resurselor naturale, istorice şi umane; o industrializare neraţională şi
generatoare de poluare; o agricultură chimizată etc., dezvoltare care în cele din
urmă s-a dovedit a fi neviabilă.
Efectele pozitive au fost efemere iar, pe termen, lung urmările s-au
negativizat tot mai acut, devenind factori inhibatori ai bunăstării globale, în unele
cazuri a avut de suferit şi pacea socială.
Se poate afirma fără teama că au fost afectate interesele generaţiilor viitoare,
întrucât o societate prosperă trebuie să ştie să tranziteze accentul de pe satisfacţiile
momentane de ordin material, pe satisfacţiile de lungă durată de ordin social,
cultural şi intelectual, fiind în acelaşi timp obligată a lăsa şi generaţiilor viitoare
oportunităţi de decizie.
4.2. Factorii la nivele naţionale. La nivelul ţărilor un exemplu tipic al
dezvoltării neviabile este oferit de economia ţării noastre, care între anii 19701980 a cunoscut o puternică dezvoltare industrială soldată ulterior cu efecte
nefavorabile sub raport geografic (inundaţii, alunecări de teren, poluare), social
(creşterea ratei şomajului) şi economic (deteriorarea alarmantă a nivelului de
trai), iar perioada post decembristă anului 1989, este relevatoare în acest sens şi
mai cu seamă ultimii ani.
Această stare a faptelor se explică nu numai prin specificul actualei perioade
numite de tranziţie, ea fiind şi un efect direct al politicilor adoptate anterior
acestei perioade, politici bazate pe supraexploatarea resurselor, pe industrializare
forţată etc.
De fapt, starea prezentă a unui sistem reprezintă acumularea tuturor
acţiunilor trecute, iar starea unui sistem viitor reţinem, este definită şi de suma
acţiunilor prezente.
4.3. Factorii de nivel regional. La nivel regional aspectele legate de
biodiversitate pot defini într-un mod acceptativ problema dezvoltării durabile.
Există un număr mare de definiţii pentru biodiversitate (diversitate biologică).
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Astfel, la Conferinţa Naţiunilor pentru Mediu şi Dezvoltare ( 1992), biodiversitatea
este definită ca fiind variabilitatea organismelor vii de toate originile, cuprinzând
ecosistemele terestre, marine şi alte ecosisteme acvatice şi complexele ecologice
ierarhic superioare.
Condiţionările
asupra biodiversităţii depind de heterogenitatea
componentelor ecosistemelor, de varietatea structurilor cenotice, genetice şi
geografice ce se formează dar şi de multitudinea de procese ce au loc în cadrul
populaţiilor, ecosistemelor şi al biosferei în ansamblul ei.
Raportat la dezideratul dezvoltării durabile, interesează ceea ce se vrea a fi
gestionarea durabilă a biodiversităţii, gestionare care rezidă în adevărul ştiinţific
potrivit căruia există o puternică corelaţie între biodiversitate pe de o parte şi
stabilitatea şi eficacitatea funcţională a ecosistemelor pe de altă parte.
Este unanim acceptat faptul că scăderea biodiversităţii naturale conduce la
destabilizarea ecosistemelor, la creşterea entropiei şi la diminuarea eficacităţii
funcţionale a acestora.
Aşadar, în dezideratul dezvoltării durabile, trebuie realizat un optim al
biodiversităţii, optim ce depinde de un complex de factori specifici fiecărui tip de
ecosistem, factori ce se impun cunoaşterii ştiinţifice prin cercetări complexe, în
cadrul cărora geografia reprezintă un atuu amplificativ.
De altfel se ştie că ecosistemele naturale prin propria lor strategie au ajuns
de-a lungul evoluţiei lor la o diversitate optimă, ceea ce le conferă stabilitate, iar de
aici prin intermediul autoreglării, autoprotecţiei şi autoreproducerii, primesc
calităţi superioare cum ar fi: polifuncţionalitatea şi perenitatea.
4.4. Factorii la nivel sistemic local. Pentru a evidenţia factorii determinativi
şi necesitatea dezvoltării durabile la nivel local, prezentăm cazul caracterului
silvanic al dealurilor Silvano-Someşene.
Astfel, prin supradimensionarea industriei lemnului şi nu numai, prezentă
la Zalău, Şimleu-Silvaniei, Cehu-Silvaniei, Jibou, Crasna etc., văzute ca şi centre
mari, la care se adaugă iniţiativele particulare, s-a declanşat o exploatare rapace a
pădurilor urmată firesc de epuizarea resurselor forestiere exploatabile fapt ce
conduce la riscul înlăturării caracterului silvanic.
În aceste condiţii potenţialul Silvaniei de odinioară a scăzut vertiginos, ceea
ce înseamnă, de fapt, o puternică lovitură pentru însăşi această industrie, pentru
însăşi această wnă, pentru perspectiva dezvoltării durabile, cât şi pentru locuitorii ei.
Actualmente, megalomana industrie se destramă cu consecinţe economice
şi sociale ce afectează o mare parte a populaţiei din zonă, urmată şi de crearea
unor convulsii sociale tot mai de actualitate (greve, conflicte de muncă, şomaj).
Probabil va fi necesar să treacă o perioadă lungă de timp (cca. 25-30 ani) pentru
reechilibrarea pădurilor, a potenţialului forestier, a industriei locale a lemnului,
pentru amplificarea exportului cu produse din lemn şi pentru redobândirea
caracterului silvanic.
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5. Model conceptual (teritorial-sistemic) al dezvoltării durabile
Un astfel de model presupune următoarele potenţialităţi (P): - fondul
existent (Fe); - intervenţiile posibile direcţionate (Ipd); - starea teritoriului (St).
Aceste potenţialităţi se bazează, adică se iau în raport de ceea ce oferă sistemul
teritorial geografic, pentru dezvoltarea durabilă (Dd), şi anume:
- centralitatea sistemului (Cs) la care se adaugă vecinătatea imediată (Vi),
poziţie ce trebuie vizualizată interpretată şi identificată ca suportul principal de
susţinere şi dezvoltare sistemic.
- concentrările habitaţionale(Ch) din sistemul teritorial, centri urbani şi
rurali care reprezintă punctele de sprijin şi totodată arealele de creştere în profil
material, energetic şi informaţional. Sunt, de fapt, atractorii din care şi spre care
gravitează potenţialităţile.

- locurile cu o încărcătură mai mult naturală (Ln), adică spaţiile periurbane
cele perirurale care au, bineînţeles, fizionomii eterogene, dictate de realitatea
geografică la zi. Diferenţele dintre aceste spaţii sunt date de modul de organizare a
perispaţiilor adică, pe de o parte este reglementat şi respectat, asta în cazul
spaţiilor periurbane, iar pe de altă parte este reglementat, dar nu este şi respectat,
asta în cazul spaţiilor perirurale.
Dacă ne întoarcem puţin la definiţii observăm că respectul reprezintă un
atuu forte al dezvoltării durabile. Potenţialităţile ofertei, reuniunea (integrarea),
adică pe de o parte Fe, Ipd şi St, iar pe de cealaltă parte Cs cu Vi, Ch şi Ln, asigură
sistemelor şansa dezvoltării durabile.
Un astfel de model şi o astfel de modelizare impune ca şi necesară o simplă
descriere a fiecărui simbol, în parte încât rezultă:
- Pe, adică fondul existent pe principiul că în orice se pleacă de la o bază.
Fondul existent este un răspuns al faptelor deja consumate, iar geologia,
morfologia, istoria, poziţia şi prin ele alte aspecte dau fondul geografic al
sistemului pentru dezvoltare durabilă.
- Ipd, sau intervenţiile posibile direcţionate sunt motorii fondului actual
care funcţie de unele ajustări necesare sau comandate evoluează. Aceste intervenţii
pot marca extinderi, amplificări, orientări, organizări pentru sistem care răspund
sau nu răspund dezvoltării durabile.
- St, starea teritoriului dependentă de Fe şi de Ipd, este pragul dincolo de
care se observă sau nu necesitatea implementării unui program de dezvoltare
şi

durabilă.

- Cs, linia de susţinere are rolul de a concentra (integra) şi apoi de a fluidiza
stocurile de materie, energie şi informaţie atât intrasistemic cât şi în raport cu
arealele vecine. Organizarea viitoare se va face conform principiilor dezvoltării
durabile, integrării, dimensionării, planning-ului teritorial şi în conformitate cu
riscurile geografice.
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- Ch, concentrările habitaţionale, în special prin elementul dinamic al
acestora adică locuitorii (starea lor materială), reprezintă barometrele realizării
sau nerealizării obiectivelor de dezvoltare durabilă propuse.
- Ln, locurile mai mult sau mai puţin naturale, au o organizare mai mult
dependentă de apropierea sau depărtarea de habitate. Aceste arii pot oferi
destindere sau muncă, dar important nu este numai ceea ce oferă, important este
şi cum este întreţinută oferta.
Trebuie precizat faptul că, pentru etapa actuală de studiu geografic, este
absolut necesar să facem apel la modele. Ce este şi mai important însă este legat
nu de modele ci de modelizare, de acea înnoire repetată a modelelor prin
modelizare şi aceasta cu atât mai mult cu cât realitatea geografică actuală este
supusă unei continuue metamorfozări.
Aspectul static este cuprins în matricea modelului. Modelizarea, înţeleasă
fie prin transformarea modelelor, fie prin întocmirea altor modele mult mai
viabile, dă aspectul dinamic al transformărilor în sisteme, de fapt, prin
modificarea modelului iniţial are loc evoluţia.
Încărcătura materială, energetică şi informaţională a unui model depinde
de natura obiectului analizat, a sistemului teritorial.
Un model este un prototip iniţial. Pentru un fapt real şi pentru o necesitate
de dorit spre exemplu dezvoltarea durabilă, modelele şi modelizările sunt
construcţii, iar pentru elaborarea unei astfel de construcţii se porneşte de la o stare
reală de fapte care prin schematizare, reducţie, conceptualizare, grafie etc.,
primesc o formă incipientă, un contur mental pornit de la o idee care reprezintă
izvorul modelului.
Această idee poate fi transpusă sub formă scrisă primind o anumită
tipologie în funcţie de diverse criterii (modele: simbolice, de creştere, ierarhice,
complementare, explorative, matematice, prognostice, diagnostice, de dezvoltare
durabilă, de integrare, de risc, autigene de distribuţie, acumulative, de tranzit, de
centralitate, de corelaţie, ecologice, tip reţea, tip circuit, tip buclă, tip celulă, de
aglutinare, de limită, gravitaţionale, liniare, ramificate, hexagonale etc.), funcţie de
cerere şi autor, în final acestea reprezentând punctele de plecare înspre noile
analize ale faptului respectiv.
Reţinem că, în construcţia unui model anume, se adoptă, în general, un
traseu de compromis întrucât apar neconcordanţe între cerinţele comenzii şi
posibilităţile de simulare şi chiar stimulare de orice natură.
Pe ansamblu, nu este nevoie ca modelul să cuprindă o descriere foarte
amănunţită a realităţilor din teren, astfel încât complexitatea modelelor să fie
crescută înspre analiza mediilor, atât a mediilor interioare cât şi celor contiguui, în
special înspre îmbinarea şi integrarea acestora.
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COLECŢIA DE ŞTIINŢE NATURALE A

GIMNAZIULUI EVANGHELIC DIN REGHINUL
SĂSESC(1865-1915)
DORIN-IOAN

Rus

DIE NATURWISSENSCHAFTLICHE SAMMLUNG DES SĂCHSISCH
REGENER EVANGELISCHEN GYMNASIUMS (1865-1915)
Zusammenfassung: Diese Sammlung wurde durch Schenkungen aufund ausgebaut. Die Biirger der Stadt Săchsisch-Reen, aber insbesondere die
Schiller des Gymnasiums haben viele Stiicken geschenkt. Hier sind es
verschiedenartige Steine, Văgel und Tiere sowie Pflanzen aus den
umliegenden Gebirgen zu nennen.
Schon in den sechzigen Jahren des 19. Jahrhunderts begannen die
Begeisterten solche Stiicke aus der Natur zu sammeln und am Anfang des I.
Weltkriegs gab es in dem Săchsisch-Regener Gymnasium eine der grăfiten
naturwissenschaftlichen Sammlungen Năsner/andes.
Nach dem ersten Weltkrieg wurde diese Sammlung nicht mehr
ausgebaut und ging sie allmăhlich verloren.
Rezumat: Această culec.:ţie a Just cunstituită şi extinsă prin donaţii.
Multe piese au fost dăruite de către cetăţenii oraşului, dar mai ales de către
elevii liceului. Aici ar fi de menţionat diverse pietre, păsări şi animale, ca şi
plante din zona înconjurătoare.
Deja în anii 60 ai sec. Al XIX-iea cei mai entuziasmaţi au început să
adune pies edin natură, şi la începutul primului război mondial exista la
Reghinul Săsesc una din cele mai mari colecţii de ştiinţe naturale din
Transilvania de nord.
După primul război mondial, colecţia nu a mai fost extinsă şi s-a
pierdut treptat.
Stichwortes: Gymnasium, Sammlung, Naturwissenschaften, SăchsischReen.
Cuvinte-cheie: liceu, colecţie, ştiinţe naturale, Reghin.
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Secolul al XIX-lea a fost considerat, printre altele, şi secolul muzeelor. În
cadrul unor mişcări ample, de masă, caracterizate de un deosebit entuziasm,
numeroase persoane, de diferite condiţii sociale şi de cele mai diferite profesiuni,
au întreprins numeroase călătorii de studiu, de cunoaştere a mediului
înconjurător. Este perioada în care se publicau şi se citeau cu entuziasm cronicile
şi rapoartele misiunilor celor mai importante misiuni ştiinţifice, se lua contact cu
cele mai noi descoperiri.
În această perioadă s-au constituit şi primele colecţii didactico-muzeale pe
lângă gimnaziile oraşelor mici. Unele din aceste colecţii aparţin şi gimnaziului
evanghelic din Reghinul Săsesc.
Aceste colecţii de ştiinţele naturii s-au constituit şi s-au extins în special
prin donaţii. Cumpărări s-au făcut mai rar. Bazele acestei colecţii au fost puse
după înfiinţarea, în 1849, la Sibiu, a Societăţii Transilvane de Ştiinţe Na turale
(Siebenbi.irgischer Verein fi.ir Naturwiessenschaften zu Hermannstadt), din care,
de-a lungul anilor, au făcut parte personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice şi
culturale interne şi internaţionale. Paralel cu contribuţii valoroase teoretice,
preocuparea Societăţii a fost canalizată spre formarea unor colecţii reprezentative
din domeniul ştiinţelor naturii.
În a doua jumătate a secolului al XIX-iea societăţile de ştiinţe naturale,
împreună cu anumiţi intelectuali locali, încep cercetarea sistematică a zonei
Reghinului. La 1888, farmacistul Hugo Czoppelt (1847-1895) oferă biologului
Bielz date privind cele 112 soiuri de păsări existente în zonă. Între anii 1906-1908,
cercetătorul N.Bri.ickmann din Mi.inchen întreprinde aici cercetări şi colectări de
exemplare pentru muzeul de ştiinţe naturale al capitalei bavareze 1•
În programele şcolii germane din Reghin au fost publicate de-a lungul
anilor aceste donaţii, în baza cărora s-a constituit situaţia donaţiilor de mai jos.
1865/66: Samuel Schneider, elev în prima clasă elementară, a donat două
ouă de păsări răpitoare. Georg Fischer, profesor, a dăruit un frumos exemplar de
Lacerta viridis, Daniel Schuller, orator al comunităţii, un vârf de brad, Emil
Edmund W ermescher, avocat, a donat un Phanerogamen Herbarium, un ierbar
bine organizat. Baroneasa Clara Huszar, un Antimonium crudus de la Someşul
Cald, sare roşie de la Praid şi o bucată de cuarţ cu margini aurii. Johann Broser,
elev din clasa a 3-a elementară, o piatră de ţiglă2 •
1866/67: Friedrich Birthler junior a dăruit două Scolopax rusticola şi un
Scolopax major, o Scolopax gallinula, o Mergus Merganser, o Garrulus glandarius,

1
E. Philippi, W. Weltzer, Siichsisch-Regen, die Stadt am Berge. Lebensbilder aus der
Vergangenheit einer k/einen Stadt in Siebenburgen, Bochum, 1991, p. 455.
2
În Programm des vierk/assigen evangelischen Gymnasiums A.B. und der mit demselben
verbundenen Lehranstalten in Siichsisch-Regen, am Schlufi des fahres 1866-1867, Săchsisch-Reen
1867.
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o Bombycilla garula, o Anas querquedula. Josef GroB, pantofar, a donat o Ardea
cinerea. Emil Edmund W ermescher, avocat, a donat inventarul ierbarului dăruit
în anul precedent, organizat după sistemul De Candolles, în 3 volume. Johann
Rosler, a adus mai multe bucăţi de lemn opalizat. Profesorul de desen Carl
Dornschlag, un mulaj în gips şi un cap de iepure frumos preparat. Notarul Karl
Ettinger, mai multe scoici. Carl Bogner, arămar, un exemplar viu de Emzs
europaea. Friedrich Czoppelt junior, o rocă de Adelsberg şi un craniu de lup
frumos conservat. Eduard Capesius, avocat, un eşantion mare de trahit din munţii
Călimani. Hugo Capesius, învăţător, o pirită cu frumoase cristale de calcar.
Michael Mi.iller, fierar, un Tropidonotus natrix3•
1867/68: Din dubletele colecţiei lui J.M. Ackner se constituie, cu ajutorul
asociaţiei de ştiinţe naturale din Sibiu, o colecţie de geologie şi paleontologie cu
192 de minerale. Samuel Pintije, judecător, dăruieşte mai multe minerale. La fel
fac şi magistratul Josef Alzner, geometrul Ivan Mi.iller, învăţătorul Johann
Friedrich Rosler, preotul Madai şi învăţătorul Schuster din Cluj. Au fost donate
diverse minerale şi de către elevii: Nikolaus şi Lysa Kolbasz, Samuel Weber, Josef
Theil, Friedrich şi Eduard Hellwig, Albert Kadar. Notarul Fr. Birthler o bucată de
Oriolus galbula. Conrectorul Gustav Fr. Kinn a donat un embrion de porc
domestic. Rectorul Willhelm Hellwig a adus o colecţie mică de păianjeni, un
craniu de căprioară şi un craniu de lup 4 •
1868/69: Martin Emrich donează 17 eşantioane de calcar numulit.
Geometrul Ivan Mi.iller un eşantion de lemn opalizat. Eduard Hellwig, elev, a
donat o piatră ponce. Aurelius Filip, elev, 4 bucăţi de pirită 5 •
1870/71: profesorii Bohm şi Pildner, dăruiesc două bucăţi de cristal de
munte şi două eşantioame de sare de piatră de la Praid. Daniel Schuller o bucată
de cărbune maroniu de la Bistriţa. Carl Dienesch o bucată de cărbune maroniu de
la ldeciu de jos. Willhelm Hellwig dăruieşte două eşantioane de agat. Negustorul
Eduard Wagner donează o Coluber natrix găsită învelită într-o piele de gnu.
Farmacistul Hugo Czoppelt donează un cuib de viespe. Elevul Gustav Schobel o
bucată de pirită •
1871/72: Wilhelm Hausmann, din Braşov, dăruieşte un Perdix
dactylosonans şi o Bombycilla garrula. Judecătorul cercual Friedrich Birthler
junior donează un Colymbus arcticus, un Tetrao urogallus. Elevul Geza Mark, o
Fringilla montana şi un Sturnus vulgaris. Elevul Josef Soos o Sitta europaea,
Preotul Michael Binder o Taenia solium. Economul Michael Schonauer din
Solovăstru, un molar fumos de Elephas primigenius, găsit într-o groapă din
6

3

lbidem .. „
lbidem ...,
5
lbidem ...,
6
Ibidem ... ,
4

1867-1868, Săchsisch-Reen 1868.
1868-1869, Săchsisch-Reen 1869.
1869-1870, Săchsisch-Reen 1870.
1871-1872, Hermannstadt, 1872.
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Solovăstru.

Oskar Keintzel, elev, o bucată de molar de la un Elephas primigenius.
Johann Graef, elev, un fragment de corn de rinocer. Preotul David Bohm, două
bucăţi din maxilarul inferior al unui Esox lucius. Daniel J. Schuller, economist, un
ierbar cu 28 de plante furajere folositoare în agricultură, şi mai multe scoici. Un
elev a dăruit 3 eşantioane de cărbune. Avocatul Dr. Emil Wermescher o bucată de
cărbune de marnă. Elevul Norbert Fritsch o bucată de tuf auriu 7 •
1872/73: Predicatorii Gustav Kinn şi Karl Kapesius dăruiesc o Ardea
minuta şi o Gallinula chloropus. Învăţătorul Carl Haltrich dăruieşte o Strix
flammea, medicul dr. Eduard Hellwig, un Felix lynx. Preotul Michael Rosnauer, o
parte din cărăbuşii adunaţi la Ilva. Elevul Geza Mark, din clasa a doua gimnazială,
dăruieşte un Corvus frugilegus. în afară de aceasta, el şi-a dăruit colecţia de
mamifere şi păsări împăiate pentru scop didactic. Michael W ermescher-Konderth
o bucată de cărbune brun din Bilbor. Geometrul Ivan Miiller 3 eşantioane de
cărbune brun de la Zebrac. Învăţătorul Michael Binder o bucată de sare roşie de la
Praid 8•
1873/74: colecţia de naturale a şcolii s-a îmbogăţit cu următoarele piese,
prin cadouri făcute de către preotul Gustav Fr. Kinn, farmacistul Hugo Czoppelt,
pădurarul Karl Guha din Gurghiu, plutaşul Walter din Topliţa, Gustav
Wermescher junior, farmacistul Gustav Bogner, elevii Geysa Mark, Wenmzel
Nedoma, Josef Guha şi Fr. Gellner: coarnele unui Cervus capreolus, Eninaceus
Europaeus, Pica caudata, bubo maximus, Columba livia, Astur palumbarius,
Oriolus galbula, Haematopus ostralegus, Upupa epops, Alcedo ispida, Alauda
cristata, Corvus monedula, Ardea nycticorax, Limosa aegacephala, Fulica atra,
Anas clangula, Perdix cinerea, Tetrae urogallus, Tetrao bonasis, Pelias barus,
carapacea şi un ou al unei Enyx europaea, scoici şi bureţi de la Marea Mediterană 9 •
1874/75: Samuel Alzner dăruieşte o pereche de coarne de cerb găsite la
Văleni. Farmacistul Hugo Czoppelt un ou de cocoş de munte, Eduard Wagner,
locotenent-colonel de honvezi aduce un cocoş de munte, Josef Pittlich o ţestoasă
de râu, avocatul Orbonas molarul unui Elephas primigenius. Geysa Mark, un
eşantion din molarul unui Elephas primigenius. Daniel Josef Schuller - marmură
albă de la Şărmaş, de pe malul drept al Oratvei, din grota de la Valea Vinului de
lângă Borsec. Gustav Friedrich Kinn, preot în Uila, a dăruit o parte a unei plante
din Răstoliţa. Elevul Adolf Kosch - o stea de mare, un păianjen de mare, 49 de
scoici mici. Laura Wagner dăruieşte o scoică. Rectorul Hellwig a dăruit un brotac
10
şi o şopârlă de ziduri .

'Ibidem„„ 1872-1873, Hermannstadt, 1873.
Ibidem.„, 1873-1874, Hermannstadt, 1874.
9
Ibidem„„ 1874-1875, Hermannstadt, 1875.
10
Ibidem.„, 1875-1876, Hermannstadt, 1876.
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1876/77: Michael Herzog, preot în Teaca, a donat 16 Species Helix, 5 Species
Limneus, 16 Species Claus şi 17 cochilii diferite 11 •
1883/84: Daniel Josef Schuller, două bucăţi de Vanellus cristatus, un Cuculus
canorus. Avocatul Emil Wermescher - 5 minerale găsite la Ocna Sibiului. Josef
Gunesch, organist al oraşului, 9 minerale de la Borsec. Baronul Oskar von
Konradsheim, judecător cercual, donează 18 eşantioane de minerale găsite la Topliţa
română. Eduard Keller, elev din clasa al 2-a de gimnaziu, dăruieşte 4 minerale 12 •
1884/85: Farmacistul Hugo Czoppelt a dăruit 36 sticluţe cu seminţe de
plante cultivate la Reghin, adunate în parte de către negustorul Johann Lutsch, în
parte de către elevi ai clasei a 5-a de gimnaziu. Inginerul Johann von Kantner a
adus bazalt de la Borsec, gnais dintr-o localitate necnoscută, pirosulit de la
Iacobeni (Bucovina), melafir de la Gheorgheni, pharmacosiderit de la Kănigsberg,
polibazit de la Schemnitz, cinabarit de la Cavnic, gnais de la Gheorgheni, zinoniu
şi ditroit de la Ditrău. Avacatul Dr. Emil W ermescher - un eşantion de rocă de la
cariera de la Milaş din comitatul Cluj. Artur Konradsheim, elev în clasa a doua de
gimnaziu şi Helene Konradsheim, elevă în clasa a 4-a la şcoala de fete, au dăruit
diferite roci. Viktor Wermescher, elev în clasa 1 de gimnaziu, a dăruit câţiva
cărăbuşi, Samuel Alzner un corn de ţap, Viktor Crosz, o năpârcă. Căpitanul de
poliţie Traugott From a donat un scorpion de la Mehadia 13 •
1885/86: Franz Viski din Magyarregen a donat un Podiceps minor şi o
Callinula chloropus. Daniel Josef Schuller a dăruit două femele de Falco conchris şi de
Falco vespertinus. Daniel Gottstein - o Gallinula chloropus. Profesorul Josef Schullerus
- scheletul unei pisici de casă, sticlete, şoricar; tot el a mai dăruit exemplare împăiate
de nevăstuică, liliac, grangur, cucuvea, dumbrăveancă etc. Elevul Emil Schiffbăumer a
dăruit un dihor. Julius Haltrich un arici. Samuel Zikeli din Iernuţeni, elevul
Emerich Willmann şi rectorul W. Hellwig au dăruit 12 minerale diferite 14 •
1886/87: Medicul dr. Karl Fritsch senior a dăruit două exemplare de Astur
palambarius. Perceptorul alodial Karl von Adlershausen un Vanellus cristatus, un
Scolopax rustico la. Martin W ermescher a donat un Podiceps minor. Veterinarul
Josef Konradt a donat un Cebus capucinus. Toate animalele au fost împăiate de
profesorul Schullerus. Michael Schiffbăumer a dăruit două Pelius berus şi câţiva
scorpioni de la Mehadia. Farmacistul Hugo Czoppelt a dăruit mai multe pietre de la
Aussee 15 . Halmay Kalmann Janos, de la poliţia economică, a donat mai multe
minerale de la Baia Sprie 16 •
11

Ibidem„.,1877-1878, Hermannstadt, 1878.
Ibidem .. „1884-1885, Săchsisch-Reen, 1885.
13
Ibidem„„1885-1886, Săchsisch-Reen, 1886.
14
Ibidem .. „1886-1887, Săchsisch-Reen, 1887.
15
Staţiune din Steiennarkt, Austria.
16
In Programm des vierklassigen evangelischen Gymnasiums A.B. und der mit demselben
verbundenen Lehranstalten in Siichsisch-Regen, am Schlufi des Jahres 1887-1888, Săchsisch-Reen, 1888.
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1887/88: Farmacistul Hugo Czoppelt a dăruit o Erygometra porzana;
învăţătorul Karl Dietrich, două Vanellus cristatus. Rentierul Samuel W ermescherFronius, un Astur polumbarius. Josef Klausenburger, angajat al şcolii, o Ciconia
alba şi doi Falco ninunculus. Profesorul Stefan Maurer a donat un Cricetus
frumantarius. Profesorul Michael Binder a dăruit două exemplare din acelaşi
mamifer, la fel ca şi plutaşul Fr. Wagner. Medicul Karl Fritsch senior a dăruit un
Falco, un Astur şi un Butea langopus, juristul Fr. Gollner - un exemplar împăiat de
Aquila naevia. Negustorul Eduard Wagner a donat un Butea lagopus, economistul
Emil Wagner un Mergus merganser de la Aluniş. Friedrich Wermescher, fabricant
de spirtoase, o Syrmium noctua, Josef Korosi, din clasa 1 de gimnaziu, o pereche
de coarne de cerb, Josef Esser, din aceeaşi clasă, un Fringilla canaria. Animalele de
mai sus au fost împăiate de către profesorul Josef Schullerus 17 •
1888/89: Josef Alzner, birtaş, a dăruit o broască ţestoasă. Dr. Julius
Wermescher, din Teaca, capul unui porc mistreţ. Farmacistul Hugo Czoppelt, un
Elionys Nite/a. Negustorul Eduard Wagner, un Turdus viscivorus. Profesorul de
gimnaziu Josef Greter, câteva plante uscate. Primarul Michael Riemer din Teaca, o
piele de şarpe Boa constrictor. Michael Schiffbăumer, arendaşul berăriei, a dăruit
un Podiceps cristatus. Rentierul Georg Kirscher, un Cricetus frumentarius, iar Josef
Korosy, elev în clasa a 2-a de gimnaziu, a donat un picior de cerb. Alfred Blasi, din
clasa a 4-a elementară, o Cavia cobaya 18 •
1889/90: Friedrich Schăn, a dăruit o năpârcă; Traugott Kosch senior, o

plevuşcă •

19

1890/91: Samuel Zikeli, elev, a dăruit un cuib de viespi. Johann Kirscher,

presbiter, a donat o năpârcă neagră. Georg Kosch, plutaş, a dăruit o găinuşă de
un pescăruş pitic. Ferdinand Razkozny, colector de impozite, un fruct de
cedru, un tuf auriu dintr-o localitate necunoscută. Emil Ernst Hermann, din clasa
a 2-a elementară, o bucată de mineral. Josef Korba, din clasa a 2-a elementară, o
floare de zinc. Au fost împăiate animalele vii20 •
1892/93: Martin Wermescher, din clasa a 2-a de gimnaziu, un pom altoit în
forma unei pâini, un burete de pom şi o bucată de corn. Karl Kosch, elev în clasa a
doua de gimnaziu, dăruieşte o colecţie de plante încrustate, un Jynx torquilla, un
Turdus musicus. Morits Lebovits, din aceeaşi clasă, dăruieşte câte o bucată de
calcopirită, de granit, silice, opal. Alexander Korosi, din aceeaşi clasă, un Accipiter
gentillis, colegul său Viktor Torni, scheletul cap de iepure, Johann Keintzel aduce 4
cuiburi de pasăre, un Regukus ignicapillus, un Parus caudatus, un Aegithalos
caudatus şi 10 ouă de pasăre. Karl von Adlerhausen a dăruit o Aquila raevia.
baltă şi

17
18
19

20

lbidem„„
lbidem„„
Ibidem„„
Ibidem„„

1888-1889,
1889-1890,
1890-1891,
1891-1892,

Săchsisch-Reen,

1889.
1890.
Săchsisch-Reen, 1891.
Săchsisch-Reen, 1892.
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Artur Adleff, din aceeaşi clasă, o Lacerta agilis. Adolf Kosch, o pereche de Falco
vespertinus. Heinrich bszi o colecţie de perle veritabile. Gustav Miiller, din clasa a
2-a gimnazială, un melc fără cochilie, o broască, un cuib de viespi de pământ.
Samuel Wermescher, o Ardea cumata, un Picus martius. Johann Losonczy din
clasa a 3-a de gimnaziu, 3 ouă de pasăre 21 •
1894/95: Directorul W. Hellwig a dăruit câteva bucăţi de pirită, de galenă şi
de calcit. Samuel Haltrich a donat un bou-de-baltă (Botaurus stellaris). Emil
Broser, din clasa a 4-a de gimnaziu, un Circus rufus. Josef Uhlirz, din aceeaşi clasă,
un amonit, Teodor Kerekes, un Coccothraustes coccothraustes, Johann Weiss un
calcit, Wolfgang Kugler din clasa a 2-a, un Lanius rufus, mai multe năpârci.
Arnold Miiller, din clasa l, o ghionoiaie pestriţă •
1895/96: Hugo Graf Mirbach din Gheorgheni dăruieşte un craniu de urs.
Plutaşul Adolf Wagner dăruieşte scheletul unei pisici sălbatice. Farmacistul Fritz
Auner dăruieşte o colecţie de cristale de cuarţ aduse din Asia Mică, asemănătoare
diamantelor de Maramureş 23 •
1896/97: Traugott Kosch junior donează un licurici de Washington. Josef
Keister dăruieşte un bâtlan de noapte. Consilierul orăşenesc Fr. Birthler craniul
unui urs şi o bucată de dinte de mamut. Johann Karl Răsler, profesor de gimnaziu,
donează scheletul unei vidre. Gustav Adolf Kinn, profesor de gimnaziu, o
ghionoaie verde. Hanna Blumenfeld, din clasa a 4-a, cinci perle de chihlimbar de
la Marea Moartă •
1898/99: perceptorul alodial Karl von Adlershausen, donează un şoim cu
picior roşu, o Circus macrourus. Octavian Neagoe, din clasa a 4-a, Viktor Adleff,
Heinrich Heimann, Stafan Jakubek, Heinrich Regius, toţi din clasa a 3-a de
gimnaziu, au donat embrionul unui porc mistreţ, bucăţi de sare, cărbune, lavă de
la Vezuviu şi diferite minerale 25 •
1899/1900: Heinrich Schuster, din clasa a 4-a elementară, a adus un uliu,
Adolf Wagner, din clasa a 3-a elementară, un Strix uralensis. Ambele păsări au
fost împăiate de Julius Fulz26 •
1901/02: Klemens Spichal din Viena a donat o colecţie de 222 cărăbuşi •
1904/05: Negustorul Gustav Răsler a dăruit 6 bucăţi de calcar din grota
Adelsberger. A. Mark, din clasa a 2-a gimnazială, a donat două eşantioane de sare
pietruită. Oskar Keintzel din clasa a 2-a, două ţestoase greceşti28 •
22

24

27

21
22
23
21
25
26
27
28

Ibidem„.,
Ibidem„.,
Ibidem„.,
Ibidem ...,
Ibidem.„,
Ibidem.„,
Ibidem.„,
Ibidem ... ,

1893-1894,
1895-1896,
1896-1897,
1898-1899,
1899-1900,
1901-1902,
1902-1903,
1905-1906,

Săchsisch-Reen,

1894.
1896.
Săchsisch-Reen, 1897.
Săchsisch-Reen, 1899.
Săchsisch-Reen, 1900.
Săchsisch-Reen, 1902.
Săchsisch-Reen, 1903.
Săchsisch-Reen, 1906.
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1905/06: căpitanul de poliţie Friedrich Gollner, a dăruit o nucă de cocos 29 •
1906/07: Gustav Briickmann, rentier din Iernuţeni a dăruit 17 păsări
împăiate

(doi ulii şoricari încălţaţi, un şoricar, un uliu de găini, doi ereţi, doi ulii ai
rândunelelor, doi vinderei, două bufniţe, un pescăruş, o mierlă de apă, un năgâţ, o
dumbrăveancă. Doamna Baron Kemeny Kalman a donat un păun de la
Brâncoveneşti. Profesorul de desen Adolf W achsmann, o bucată de azbest 30 •
1909/10: Albert Szabo, încasator de minerit, la Baia Cavnic, a dăruit o mare
colecţie de minerale. Oskar Keintzel, locotenent cezaro-crăiesc, a donat două
vipere dalmatine prepatare în spirt. Gustav Roth, rectorul din Petelea, a dăruit 2
bodârlăi.

de către Societatea de Ştiinţe Naturale din Sibiu,
mamifere împăiate: un şoricar, un porumbar, un huhurez,
un graur, o gaiţă, un piţigoi, o forficuţă, o stăncuţă, o ghionoiaie verde, un
porumbel domestic, o lişiţă, un gânsac, o găinuşă de baltă cu picior verde, un
dihor, un uliu-porumbar 31 •
1912/13: un anonim a dăruit o bufniţă cu voal 32 •
1914/15: W. Hellwig, fostul director al gimnaziului, a dăruit o tulpină de
stejar cu o creangă 33 •
Cu toate că aceste donaţii au încetat, în perioada interbelică această colecţie
era una din cele mai mari din această zonă a Transilvaniei, iar Stefan Kohl, unul
din principalii colecţionari din perioada contemporană, spunea despre colecţia
gimnaziului evanghelic că în perioada interbelică existau peste 2200 schelete de
Au mai fost

dăruite,

următoarele păsări şi

păsări 34 •

Ibidem ... , 1906-1907, Săchsisch-Reen, 1907.
Ibidem ... , 1907-1908, Săchsisch-Reen, 1906.
31
Ibidem ... , 1911-1912, Săchsisch-Reen, 1912.
32
Ibidem ... , 1913-1914, Săchsisch-Reen, 1914.
33
Ibidem ... , 1914-1915, Săchsisch-Reen, 1906.
31
' E. Philippi, W. Weltzer, op.cit., p. 455.
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JUDEŢUL SĂLAJ - RESURSE ŞI MĂRTURII ALE
DEZVOLTĂRII DURABILE
AURICA GREC

SĂLAJ COUNTY-RESOURCES AND TESTIMONIES OF

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract: The heritage of Sălaj County, both cultural and
natural could turn into a real touristic attraction. Its historical monuments
such as ancient wooden churches and baroque castles could be included in
touristic circuits along with its 15 natural protected areas, from among which
faur are natural monuments (category III IUCN) and eleven are
habitat/species management areas (category IV IUCN). These natural
protected areas have an increased value for the landscape, as well as
geologica/, ecologica/, floristic, faunistic and scientific value, emphasizing the
overall relevance of the county's natural heritage. During the implementation
of NATURA 2000 European Ecologica/ Network, three of these areas were
declared as sites of community importance. Sălaj County has alsa valuable
mineral and thermal water resources around which its affordable spa resorts
develop. A significant potential for agrotourism can be noticed due its diverse
landscape, traditional practices conservation and the proper environment for
producing organic foods that can wear the eco-label. Consistent efforts and a
professional approach are needed in order to put these priceless heritage
elements and natural resources at good use, through awareness raising and
sustainable development investments in the area.
Rezumat: Patrimoniu Judeţului Sălaj, atât cel cultural cât şi cel
natural, s-ar putea transforma într-un adevarat punct de atracţie turistică.
Monumentele sale istorice, cum ar fi vechile biserici de lemn şi castelele în stil
baroc, ar putea fi incluse în circuitele turistice, împreună cu cele 15 arii
naturale protejate, din care patru sunt monumente ale naturii (categoria III
IUCN) şi unsprezece sunt arii gestionate de habitat/specii (categoria IV
IUCN). Aceste zone naturale protejate au o valoare ridicată atât pentru
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pe1sa;, cât şi din punct de vedere geologic, ecologic, floristic, faunistic şi o
valoare ştiinţifică, evidenţiind relevanţa generală a patrimoniului natural al
judeţului. ln timpul punerii în aplicare a sistemului Natura 2000, Reţeaua
Ecologică Europeană, trei dintre aceste zone au fost declarate ca situri de
importanţă comunitară. Judeţul Sălaj are, de asemenea, valoroase resurse de
ape minerale şi termale, în jurul cărora este accesibilă dezvoltarea staţiunilor
spa. Un potenţial semnificativ pentru agroturism poate fi evidenţiat datorită
peisajului diversificat, păstrarea practicilor tradiţionale şi mediul propice
pentru producerea alimentelor organice, care pot purta eticheta ecologică.
Sunt necesare eforturi consecvente şi o abordare profesională pentru a folosi
cât mai bine aceste elemente inestimabile ale patrimoniului şi a resurselor
naturale, prin creşterea conştientizării şi a investiţiilor de dezvoltare durabilă
în zonă.
Keywords: protected area, sustainable development, ecotourism,
natural reserve, natural heritage.
Cuvinte-cheie: arie protejată, dezvoltare durabilă, ecoturism,
rezervaţie naturală, patrimoniu natural.

În momentul în care renunţăm, chiar şi doar pentru scurt timp, la stilul
nostru de viaţă artificial, şi ne îndreptăm către natură cu inima deschisă, uitând de
atmosfera insuportabilă din oraş, natura ne primeşte în sânul ei şi ne dezvăluie
puterea ei binefăcătoare. Puterea izvorăşte în mod natural prin simpla reconectare
a vechilor legături pe care omenirea le-a avut dintotdeauna cu natura şi energiile
emanate de ea.
În mijlocul naturii, mintea, corpul şi inima noastră se mişcă în ritmul vechii
armonii, iar când avem nevoie să ne purificăm şi să ne refacem forţele, toate
elementele naturii ne vin în ajutor.
De multe ori uităm însă că nimic nu se capătă degeaba, că natura nu mai
poate da când noi doar luăm, fără să oferim la rândul nostru. Uităm, deci, că
nalura nu aparţine omului, ci omul aparţine naturii. Omul îşi urmăreşle
satisfacerea cerinţelor sale imediate utilizând cele mai comode metode fără a
prevedea sau lua în calcul impactul intervenţiei sale asupra echilibrului natural şi
consecinţele, de cele mai multe ori ireversibile.
Valorificarea potenţial ului uman în restabilirea echilibrului om -natură este
normală şi necesară în vederea conservării şi perpetuării tradiţiilor social culturale
în spiritul respectului faţă de natură, care să conducă la refacerea mediului natural
înconjurător.

Ariile naturale protejate sunt percepute de foarte mulţi oameni ca fiind
adevărate oaze ale naturii sălbatice într-un deşert al dezvoltării economice, care
trebuie protejate numai pentru conservarea speciilor care le populează.
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Foarte puţin este recunoscut faptul că zonele aflate în regim natural şi
seminatural constituie de fapt suportul „vieţii" şi implicit al dezvoltării socioeconomice.
Dezvoltarea socio-economică s-a făcut având la bază resursele şi serviciile
oferite de capitalul natural, însă, până în prezent, în foarte puţine cazuri s-a ţinut
cont de capacitatea de suport a capitalului natural atunci când s-a proiectat
dezvoltarea economică.
Pentru a realiza tranziţia de la actualul model de dezvoltare la un model de
dezvoltare durabilă este necesară cercetarea, cunoaşterea şi experimentarea
teoriilor pentru implementarea conceptului de dezvoltare durabilă. Astfel, atât
evaluarea şi monitorizarea stării capitalului natural, cât şi dezvoltarea cunoaşterii
se poate realiza în cadrul unor zone pilot cum sunt ariile naturale protejate.
înfiinţarea de arii naturale protejate şi managementul eficient al acestora e
o necesitate deoarece:
•
Ariile protejate sunt exponente ale ecosistemelor naturale şi seminaturale
care pot fi evaluate şi monitorizate, exprimând într-o anumită măsură
starea acestora la un moment dat. Ecosistemele naturale şi seminaturale
reprezintă principalele componente ale cadrului natural care asigură
resursele şi serviciile ce stau la baza dezvoltării socio-economice.
•
Ariile protejate sunt zone în care se dezvoltă cunoaşterea necesară pentru
asigurarea tranziţiei la un model de dezvoltare durabilă.
•
Ariile protejate sunt adevărate „săli de clasă în aer liber" în care oamenii
pot fi educaţi cu privire la rolul naturii şi necesitatea conservării naturii şi
a dezvoltării durabile.
Situat în nord-vestul României, cu o suprafaţă totală de cca 3857 km 2,
judeţul Sălaj deţine 1,6% din suprafaţa ţării. El se suprapune în cea mai mare parte
unităţii fizico-geografice care face legătura dintre Munţii Apuseni şi Carpaţii
Orientali: Platforma Someşană. Munţii, reprezentaţi de prelungirile nordice ale
Apusenilor (Munţii Meseşului şi Munţii Plopişului), ocupă o suprafaţă destul de
restrânsă în sud-vestul judeţului, aspectul geografic dându-i relieful deluros.
Luncile largi ale Someşului, Crasnei şi Barcăului reprezintă singurele forme de
relief plane. Se învecinează la nord cu judeţele Satu Mare şi Maramureş, la sud şi
est cu judeţul Cluj, iar la vest cu judeţul Bihor.
Sălajul întâmpină vizitatorii sosiţi dinspre sud pe valea Agrijului cu două
obiective naturale situate pe teritoriul comunei Hida: o poiană cu narcise în
mijlocul unei superbe păduri de stejar în care ciupercile comestibile, fragii şi
murele cresc din belşug şi o uriaşă stâncă ciudată cu aspect misterios, situată chiar
pe marginea drumului naţional care trece prin localitatea Hida. Poiana cu narcise
de la Racâş-Hida, rezervaţie naturală de tip peisagistic şi floristic, impresionează
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în perioada de înflorire (25 aprilie - 20 mai) prin covorul ierbos al pajiştii brodate
cu corolele de mărgăritar ale narciselor sălbatice.
Teritoriul pe care vegetează narcisele în judeţul Sălaj, aparţinând comunei
Hida,cu o suprafaţă de 1,5 ha, se află pe cumpăna de ape dintre valea Agrjului (la
vest) şi valea Almaşului (la est), în principal spre obârşia văii şi pârâului Jernău
(afluent al Almaşului), în pajiştile umede de pe văi şi din porţiunea inferioară a
versanţilor.

Teritoriul pe care vegetează narcisele în judeţul Sălaj se află pe cumpăna de
ape dintre valea Agrjului (la vest) şi valea Almaşului (la est), în principal spre
obârşia văii şi pârâului Jernău (afluent al Almaşului), în pajiştile umede de pe văi
şi din porţiunea inferioară a
versanţilor. Accesul în acest
teren se face din satul Racâş
(situat pe drumul judeţean
Sânmihaiul Almaşului
Hida - Tihău - Jibou), de
lângă podul peste Jernău, pe
un drum de care (greu
practicabil în perioadele
ploioase). De la marginea
satului până la confluenţa
văii cu pârâul Jernăului, unde
apar primele narcise, sunt
Poiana cu narcise de la Racâş-Hida
aproape 2 km. Planta
realizează densităţi mai ridicate pe anumite porţiuni restrânse, ca de exemplu
zonele denumite de localnici Poiana Popii (cca. 3 ha), Poiana Calului (cca. 1 ha),
Râul Satului (cca. 4 ha).
Populaţiile speciei Narcissus angustifolius vegetează luxuriant, având o
densitate de până la 70 exemplare/m 2 , în poienile care se află între pădurile
mezofile de stejar din lunca văii şi pârâul Jernău. Fitocenozele ierboase care
vegetează aici sunt mezo-higrofile, adaptate solurilor de luncă argilo-iluviale,
pseudogleizate.
Pădurile mezo-higrofile, de stejar cu carpen, joacă un rol primordial în
conservarea narciselor în zonă, contribuind pe de-o parte la drenarea naturală a
acestor lunci, iar pe de altă parte la menţinerea unui grad ridicat de umiditate a
solului şi aerului, în tot cursul perioadei de vegetaţie. Speciile lemnoase
edificatoare sunt stejarul şi carpenul, iar dintre speciile ierboase se pot menţiona o
serie de endemite precum şi specii de orhidee.
Aria este cuprinsă în biotopul CORINE Racâş-Hida, ale cărui limite
corespund sitului de importanţă comunitară declarat prin O.M. 1964/2007
datorită prezenţei habitatelor de pădure central-europeană de stejar şi carpen şi de
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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pe substrat calcaros. Situl este valoros şi datorită prezenţei
abundente, pe o suprafaţă de 231 de hectare, a speciilor vegetale endemice, dintre
care cea mai mare abundenţă o prezintă Melampyrum bihariense (sor-cu-frate).
Înaintând spre nord, la ieşirea din localitatea Hida se poate uşor observa
monumentul naturii care poartă denumirea de Gresiile de pe Stânca Dracului.
Este vorba de o formaţiune geologică de existenţa căreia sunt legate numeroase
legende locale, prin care i se atribuie diferite puteri. Gresiile din compoziţia
Stâncii Dracului, datând din Oligocen - Miocen, poartă denumirea de strate de
Hida, cu valoare peisagistică datorată fenomenelor de modelare prin eroziune sub
influenţa apei şi a vântului.
Trecând apoi de localitatea Bălan, în proximitatea
satului Gâlgău Almaşului se
poate vizita poate cea mai
spectaculoasă şi mai cunoscută arie naturală protejată a
Sălajului, şi anume Grădina
Zmeilor. Formaţiunile geologice ale acestei arii sunt
forme de relief care prezintă
o valoare deosebită din punct
de vedere peisagistic, impresionând chiar şi iama, când
contrastele datorate zăpezii şi
Gresiile de pe Stânca Dracului - comuna Hida.
retragerea vegetaţiei o pun mai bine în evidenţă. Tradiţia populară locală conferă
acestor formaţiuni interesante o origine mitică des menţionată în această regiune.
O vegetaţie luxuriantă ocroteşte fragilele gresii, iar în vecinătatea potecilor labirintice dintre aceste ciudate menhire vieţuieşte netulburată o bogată herpetofaună.
Rezervaţie naturală de tip peisagistic şi geologic, cu o suprafaţă de 3 ha,
Grădina Zmeilor aparţine de comuna Bălan şi cuprinde un ansamblu de elemente
bizare, coloane verticale, ciuperci, pietre oscilante etc., modelate de-a lungul
timpului de factori exogeni şi botezate după expresivitatea formelor pe care le
îmbracă în Eva, Fata Cătanii, Zmeul şi Zmeoaica, Moşul, Degeţel etc.
Din punct de vedere geologic, Grădina Zmeilor constituie un amplu
fenomen de prăbuşire şi erodare detrusivă, format în gresia de Sânmihaiu. Aceasta
este o gresie de vârstă Miocen inferioară, relativ bine cimentată, având intercalaţii
de pietrişuri şi conglomerate, caracteristică pentru stratele de Sânmihaiu din
bazinul Almaşului - Sălaj.
Geneza acestor fenomene de mari proporţii, având un aspect spectacular, îşi
are următoarea explicaţie: la baza compartimentului de gresii se află un nivel de
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argile vineţii cu un strat de cărbune, pe care l-a intercalat profilul longitudinal al
pârâului Dosurilor. Adâncirea consecventă a pârâului, descărcarea versantului şi
infiltrarea apei până la suprafaţa impermeabilă şi glisantă a nivel~ui argilos cu
cărbune, au reprezentat factorii principali care au determinat deplasarea înceată a
unor blocuri sau compartimente de gresii, prin desprinderi după fisuri verticale şi
paralele cu firul pârâului.
Treptat, fisurile s-au transformat în crevase din ce în ce mai
largi, în care denudaţia şi eroziunea eoliană au sculptat cele
mai bizare forme de coloane,
metereze, poduri, ciuperci etc.,
unele dintre ele având înălţimi
----- -- de peste 10-12 m. În ansamblu, ele formează o îngrămăGrădina Zmeilor - comuna Bălan.
dire haotică ciudată, care din
fiecare punct sunt privite prezintă alte aspecte, dintre cele mai surprinzătoare,
unele dintre ele vag antropomorfe.
Odată cu apropierea de oraşul Jibou intrăm pe teritoriul unui veritabil
geoparc. Mai ales pasionaţilor de geologie şi paleontologie le este familiară
abundenţa, varietatea şi raritatea elementelor geologice şi geomorfologice ale
acestei zone.
Pe malul drept al
Someşului, lângă localitatea
Rona din apropierea oraşului
Jibou este situat monumentul
naturii care poartă denumirea
de Calcarele de Rona, monument care, pe o suprafaţă de
0,5 ha, dezvăluie un complex
geologic prezent în întreg
bazinul Transilvaniei, numit
complex continental lacustru
inferior, dar care aici are cea
Calcarele de Rona _ oraşul Jibou.
mai completă dezvoltare, fiind
alcătuit din orizonturi de argile
roşii formate în condiţii continentale şi unul de calcare de apă dulce (aşa-numitele
calcare de Rakoczi), cu fosile de Planorbis şi Characeae, marne şi gresii stratificate,
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de culoare roşie sau vineţie. De altfel, întreg Piscul Ronei, dealul din proximitate,
este dezvoltat pe astfel de roci calcaroase care abundă în fosilele speciilor acestor
moluşte şi macrofite conservate în calcit.
Continuând incursiunea în amontele râului Someş, numeroase resturi fosile
similare pot fi găsite lângă următorul obiectiv natural situat pe coasta unui deal
înalt care desparte localităţile Poieniţa şi Someş-Guruslău, pe teritoriul comunei
Năpradea. Este vorba de Pietrele „Moşul şi Baba", care reprezintă un monument
al naturii de tip peisagistic şi geologic constituit din două formaţiuni geologice vag
antropomorfe, alcătuite din aşa-numitele calcare de Cuciulat. Situate în marginea
unei păduri de fag, mesteacăn şi tei, cele două stânci parcă veghează asupra
regiunii, precum doi străbuni giganţi.
Din punct de vedere geologic sunt constituite din calcare de vârstă Eocen
superior-oligocenă, cunoscute sub denumirea menţionată de calcare de Cuciulat.
Stânca denumită „Moşu" este un bloc de 12 m înălţime şi 5,5 m diametru formată
din 3 părţi distincte care-i dau înfăţişarea antropomorfă. Stânca denumită „Baba"
este un bloc de 7,5 m diametru. Sunt formate în urma acţiunii de eroziune eoliană
şi hidrică şi au valoare peisagistică semnificativă. Şi acest monument al naturii se
află în custodia Direcţiei Silvice Zalău.
Zona de nord-est a Sălajului, cuprinzând cursul mijlociu al Someşului, este
cunoscută pentru abundenţa în specii de păsări, cele mai multe ocrotite prin
convenţii internaţionale, fiind o veritabilă atracţie pentru ornitologi şi pasionaţii
de birdwatching.
Din apropierea acestui monument al
naturii, în zilele senine este vizibilă, spre est,
Rezervaţia peisagistică Stanii Cliţului, care
este o rezervaţie naturală de tip floristic,
geologic şi ecologic, cu o suprafaţă de 16 ha,
situată pe teritoriul comunei Băbeni, lângă
localitatea Cliţ, şi este aflată în custodia
Direcţiei Silvice Zalău. Este caracterizată prin
prezenţa unei impresionante serii de pereţi
stâncoşi, pe care se dezvoltă una dintre cele
mai viguroase populaţii de iarbă neagră
(Calluna vulgaris) din ţară, alături de care
vegetează o populaţie a endemitului carpatic
Silene dubia (guşa porumbelului).
În perioada de înflorire, aceste
covoare de iarbă neagră alternează trei
Pietrele Moşu şi Baba - comuna
nuanţe: negrul ramurilor uscate de la bază
Năpradea.
(de unde şi denumirea), verdele aprins al
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ramurilor tinere şi rozul delicat al inflorescenţelor. Aici, ca urmare a
microclimatului mai rece, această specie montană vegetează la o altitudine şi
latitudine neobişnuit de joasă, ea apărând de obicei la 800-1200 m. .
Element european cu răspândire atlantică şi nordică, Calluna vulgaris
coboară excepţional în sud spre Mediterana (în Spania şi Italia). Specia joacă un
evident rol cenotic, fiind coedificatorul dominant a numeroase asociaţii de tufişuri
acidofile europene, cu repartizare suboceanică. Pe latitudinea ţării noastre, specia
realizează un avanpost extrem sudic. Pe Stanii Cliţului, asociaţia de Calluna
vulgaris se prezintă cu aspectul unor cenoze pioniere, mult sărăcite floristic
datorită condiţiilor topo-climatice locale. Aflată într-o extremă estică de areal, cu
condiţiile de continentalizare date, asociaţia pierde chiar speciile caracteristice ca
Genista germanica, prezentă în flora ţării noastre, dar foarte puţin frecventă.
Populaţiile cele mai
frecvente în ţara noastră de
Calluna vulgaris se repartizează în Munţii Apuseni,
apoi în Carpaţii Orientali în zona cursului superior al
Oltului şi Trotuşului - şi mai
puţin în Carpaţii Meridionali. în judeţul Sălaj, iarba
neagră este semnalată în
Munţii Meseşului şi în nordul comunei Cizer. Populaţia
viguroasă de iarbă neagră de
Rezervaţia peisagistică Stanii Cliţului - corn. Băbeni.
pe Stanii Cliţului, reprezintă
o asociaţie rară din structura covorului vegetal al ţării noastre - Cytiso-Callunetum.
Călătorind mai departe spre est pe valea Someşului, ajungem în dreptul
localităţii Răstoci, lângă care este situată o peşteră de categorie B nedeschisă
accesului public, dar a cărei importanţă este cunoscută speologilor şi
chiropterologilor. Este vorba de Peştera Măgurici, monument al naturii de tip
geologic, speologic şi faunistic, cu suprafaţa de 1 ha, declarat prin H.G. 2151/2004
şi desemnat ca sit de importanţă comunitară prin O.M. 1964/2007, situată pe
teritoriul comunei Ileanda. Situl aparţine categoriei peşterilor neexploatate
turistic, habitat care adăposteşte populaţii a cinci specii de lilieci precum şi
minerale extrem de rare (în lume au mai fost semnalate doar în Australia şi Italia
- phosphammitul, respectiv francoanellitul). De asemenea, aici au fost descoperite
pentru prima dată în carstul din România cruste de gips de tipul starburst.
Populaţiile de lilieci din această peşteră formează colonii mari de sute sau
mii de indivizi, numărul lor în peşteră fiind dependent de specie, sezon şi de biologia
0
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lor. Prin urmare, Peştera Măgurici reprezintă
un sit de hibernare (pentru speciile
Rhinolophus ferrumequinum (liliacul cu nas
potcoavă), Myotis myotis (liliacul comun),
Myotis blythii (liliacul comun mic),
Rhinolophus hipposideros (liliacul mic cu
potcoavă), un cartier general de reproducere
şi creşterea puilor (pentru Myotis myotis,
Myotis blythii) şi un loc de întâlnire pentru
colonia de împerechere a speciei Miniopterus
schreibersii - liliacul cu aripi lungi).
Prin aceste caracteristici, Peştera
Măgurici reprezintă un habitat de o
importanţă deosebită pentru fauna de
chiroptere din Podişul Someşan.
Tot pe teritoriul comunei Ileanda,
Peştera Măgurici - corn. Ileanda.
între localităţile Buzaş şi Rogna se găseşte
Pădurea „La castani", rezervaţie naturală de tip forestier, cu o suprafaţă de 7,8 ha,
care se remarcă prin dominaţia castanului comestibil (Castanea sativa), arbore
care pe lângă importanţa economică are şi o valoare decorativă, prin frunzişul cu
aspect exotic şi florile albe, de forma spicelor. Castanul creşte aici în combinaţie
cu fagul, a doua specie de arbore în ordinea abundenţei, arboretul seminatural
având următoarea compoziţie: 60% castan comestibil (Castanea sativa), 20% fag
(Fagus sylvatica) şi 20% gorun (Quercus petraea). Cca. 80% dintre exemplarele
de castan comestibil s-au regenerat natural. Vârsta exemplarelor este cuprinsă
între Oşi 100 de ani.
Castanii au fost aduşi
aici pe vremea împărătesei
Maria
Tereza
şi
s-au
regenerat natural, în proporţie de 80%, datorită condiţi
ilor de mediu propice. Zone
similare se mai găsesc în
România doar lângă Baia
Mare şi în Banat.
Întorcându-ne
în
centrul Sălajului, în pădurile
de lângă oraşul reşedinţă a
judeţului, pe teritoriul coPădurea „La castani" - corn. Ileanda.
munei Hereclean, pot fi viwww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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experimentale aflate în custodia Direcţiei Silvice Zalău.
Stejărişul Panic conservă pe o suprafaţă de 2 hectare un eşantion de pădure de
stejar roşu, la o altitudine de 230 de metri.
,(;
~
Stejărişul de baltă Panic se
remarcă prin prezenţa unor exemplare
seculare de stejar de baltă, pe o
suprafaţă de 1,7 hectare.
Mergând de aici spre Crasna,
ajungem
pe teritoriul comunei
Nuşfalău, unde se află cea mai extinsă
arie naturală protejată a judeţului:
rezervaţia naturală de tip forestier şi
faunistic Pădurea Lapiş, care a fost
declarată prin H.G. 2151/2004, şi care
constituie o adevărată oază verde,
păstrând
caracteristicile
vechilor
păduri care odinioară abundau pe
meleagurile sălăjene, şi este cea mai
extinsă arie naturală protejată a
judeţului, având o suprafaţă de 430,4
hectare. Abundenţa a peste treizeci de
Stejărişul de baltă Panic - corn. Hereclean.
specii de păsări, ocrotite prin Directiva
„Păsări" şi Convenţia de la Berna, a determinat selectarea Pădurii Lapiş pe lista
ariilor eligibile pentru includerea în reţeaua NATURA 2000, ca arie de protecţie
zitate cele

două stejerişuri

specială avifaunistică.

Stejărişul

Panic - comuna Hereclean.

Această

adăposteşte

arie, aflată în custodia
o mare varietate de păsări

Pădurea Lapiş

Direcţiei

- comuna Nuşfalău.

Silvice Zalău din anul 2005,
cântătoare. Trilurile lor se îmbină într-o
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în aerul pur al pădurii. Trei dintre speciile de păsări
care o populează figurează în Anexa I a Directivei Păsări: ciocănitoarea de stejar
(Dendrocopos medius), muscarul gulerat (Ficedula albicollis) şi sfrânciocul roşiatic
(Lanius collurio).
O adevărată atracţie pentru turişti o constituie şi Ţarcul Lapiş, în care
vieţuiesc cerbi lopătari (Dama dama), căpriori (Capreolus capreolus), jderi
(Martes martes), vulpi ( Vulpes vulpes), pisici sălbatice (Felis silvestris) şi mistreţi
(Sus scrofa).
Zona munţilor Me-şes şi Plopiş deţine două rezervaţii în geneza cărora apa
joacă un rol primordial. Rezervaţia peisagistică Tusa - Barcău, cu o suprafaţă de
13,43 ha, cuprinde obârşia văii Barcăului (Izbucul Mare şi Izbucul Mic) cu un
peisaj spectaculos, tipic piemontului. Prezintă atât interes peisagistic cât şi
paleontologic, faunistic şi carstologic.
simfonie

naturală,

Rezervaţia peisagistică
Tusa-Barcău

- corn. Sâg.

Din punct de vedere paleontologic, în zona Tusa-Barcău s-au conservat cel
mai bine formele de viaţă din Sarmaţian, fiind dezvoltată întreaga succesiune a
acestui etaj. De asemenea, zona superioară a râului Barcău constituie un mediu
optim de viaţă pentru o varietate rară de păstrăv. O suprafaţă de 13 ha a acestei
arii a fost declarată ca sit de importanţă comunitară prin O.M. 1964/2007, datorită
prezenţei aici a habitatului de pădure de fag de tip Asperulo-Fagetum. Rezervaţia
se află în custodia Direcţiei Silvice Zalău.
La vest, rezervaţia naturală Mlaştina de la laz, cu o suprafaţă de 1O ha,
este situată pe teritoriul comunei Plopiş, lângă localitatea Iaz şi reprezintă un loc
unic în judeţ prin prezenţa mai multor specii de muşchi de turbă, plantă ocrotită
prin lege, şi a plantei carnivore „roua-cerului" (Drosera rotundifolia). Apei
mlaştinii îi sunt atribuite virtuţi curative.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Mlaştina

de la laz Comuna Plopiş.

Mlaştina de la laz, rezervaţie naturală de tip floristic, entomologic şi
paleontologic, datorită poziţiei pe care o ocupă la zona de contact a piemontului
cu depresiunea, reprezintă un valoros document fitoistoric pentru această regiune,
atât prin flora mezo-oligotrofă a mlaştinii, cât şi prin sedimentul său palinologic.
Zona centrală a mlaştinii, care ocupă 2/3 din suprafaţa totală a sa, este
reprezentată printr-o vegetaţie mezo-oligotrofă tipică. Zona marginală a mlaştinii,
care urmăreşte largul, este reprezentată printr-o vegetaţie eutrofă caracteristică.
Covorul muscinal şi cel ierbos care acopereau această mlaştină au avut un
rol primordial în amorsarea stratului de turbă. După cum arată analizele
palinologice, o mică parte din sedimentul turbos a început să se depună în faza
stejărişului amestecat, puţin înainte de culminarea alunului, poate acum 8000 de
ani. Amorsarea stratului turbos a continuat apoi în faza carpenului în subboreal şi
în cea mai mare parte în faza fagului, respectiv în subatlantic. Un interes deosebit
pentru istoricul fazelor silvestre îl prezintă aici şi valorile ridicate ale frecvenţei
polenului de Betula (60 %).
Mlaştina de la Iaz are o mare importanţă ştiinţifică pentru regiune,
deoarece pe lângă faptul că adăposteşte unele specii turbicole mai deosebite
(Drosera rotundifolia - roua-cerului, Molinia caerulea, Sphagnum amblyphyllum,
Sphagnum subsecundum, Sphagnum magellanicum - specii de muşchi de turbă
etc.), ea reprezintă un eşantion natural autentic pentru istoricul pădurilor din
regiune datorită prezenţei unui bogat material sporo-polinic.
O altă arie naturală protejată care intră în categoria zonelor umede, situată
în jumătatea vestică a judeţului, este Balta Cehei, rezervaţie naturală de tip
ecologic şi faunistic, cu o suprafaţă de 18,2 ha, habitat propice păsărilor de apă şi
se află situată în lunca largă a râului Crasna, la ieşirea sa din defileul epigenetic ce
începe în partea de sud la Şimleu Silvaniei, care se închide la nord la Uileacul
Silvaniei. Lacul este amplasat în formaţiunile aluvionare cuaternare, ce se
suprapun unor depozite de argile şi marne ponţiene.
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Balta Cehei - oraşul
Silvaniei.

Şimleu

Aici cuibăresc păsări ca stârcul pitic (Ixobrychus minutus), lă-carul mare
(Acrocephalus arundinaceus), găinuşa de baltă (Galinulla chloro-pus), raţa
sălbatică (Anas platyrhynchos) şi se opresc în călătoriile lor stârcii (Ardea cinerea,
Nycticorax nycticorax), egretele (Egretta alba) şi berzele (Ciconia ciconia).
Situat la altitudinea de 198 m, lacul intră în categoria „lacurilor de deal şi
podiş". Geomorfologic aparţine piemontului levantin de acumulare al Şimleului.
Originea lacului trebuie căutată în repetatele meandrări şi devieri ale cursului
Crasnei spre est, la limita dintre cristalin şi depozitele sedimentare, a separat prin
aluvionarea malului stâng, un bazinet care adăposteşte balta alimentată de apele
de suprafaţă şi de eventualele revărsări ale apelor Crasnei. Iniţial lac de luncă
inundabilă, cu aport de apă din râu, azi primenirea dinspre Crasna este întreruptă
de digul de cale ferată.
2
Suprafaţa actuală totală este de 182,125 m , având diametrul maxim de
623/422,5 m; datele batimetrice indică o adâncime maximă a lacului de 2,6 m (în
partea sa nordică, unde colmatarea este mai accentuată, adâncimea nu depăşeşte
0,6m).
Actualmente, lacul se află într-o stare de colmatare evoluată cu ochiul de
apă redus la o suprafaţă de 1,3 ha şi cu o vegetaţie palustră dezvoltată centrifug.
Ţinând însă seama de faptul că prin ridicarea rambleului căii ferate, rolul văii
Crasnei în procesul de colmatare încetează, se poate conta pe o îndelungată
existenţă a bălţii Cehei.
În vegetaţia bălţii Cehei se adăposteşte o faună caracteristică pentru un
asemenea tip de ecosistem, atât dintre nevertebrate (odonate, coleoptere acvatice,
heteroptere, viermi, crustacee acvatice) cât şi dintre vertebrate.
Astfel, importanţa ştiinţifică a Bălţii Cehei rezidă în faptul că este o unitate
hidrogeografică naturală, care prezintă o succesiune de vegetaţie palustră
modificată recent de intervenţii antropice. Compoziţia floristică a principalelor
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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fitocenoze cuprinde speciile caracteristice înmlăştinirilor eutrofe, cărora li se
alătură elemente faunistice acvatice sau higrofile.
La ieşirea din judeţ spre
Maramureş se află Lunca cu
lalea pestriţă - Valea Sălaju
lui, rezervaţie naturală de tip
floristic şi peisagistic, situată
în lunca Văii Sălajului, în
partea de sud a localităţii Cehu
Silvaniei, la cca 1 km de oraş.
Pe suprafaţa celor 10
ha ale ariei vegetează o
populaţie a speciei Fritillaria
meleagris (laleaua pestriţă,
căldăruşa),
într-o fâneaţă
higrofilă variată sub aspect
Lunca cu lalea pestriţă - Valea Sălajului oraşul Cehu Silvaniei
floristic şi destul de mozaicată
sub aspect fitocenotic.
În prezent şapte din cele cincisprezece arii naturale protejate sălăjene se află
în custodia Direcţiei Silvice Zalău. Popularizarea ariilor naturale protejate de pe
cuprinsul judeţului şi a importanţei conservării şi valorificării acestora este o
activitate continuă a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj, în vederea atragerii
unor noi potenţiali custozi pentru ariile care nu au fost atribuite în custodie până
la această dată.
Ariile naturale protejate aduc o contribuţie vitală la conservarea resurselor
naturale şi au ca funcţie atât conservarea eşantioanelor reprezentative de habitate
naturale şi diversitate biologică, cât şi menţinerea stabilităţii ecologice a regiunilor
care le înconjoară. Ele pot fi un motor pentru dezvoltarea rurală şi valorificarea
raţională a solurilor marginale, pentru cercetare şi supraveghere continuă,
educaţie şi conservare, turism şi agrement.
Pe parcursul acestor posibile trasee ale turismului ecologic întâlnim şi o
bogată gamă de obiective turistice culturale, cum ar fi monumentele istorice, în
număr de 171, conform Listei Monumentelor Istorice aprobată prin O.M.C.C nr.
2314/2004: 68 biserici de lemn, 27 biserici de piatră, 4 cetăţi, 9 castele, 4 conace, 59
alte monumente. Dintre cele mai reprezentative se pot menţiona castrul roman
Porolissum, bisericile de lemn de la Fildu de Sus, Borza, Bic, Sânmihaiu
Almaşului, Păuşa, Topliţa, Baica şi Racîş, castelul Wesselenyi de la Jibou şi castelul
Bathory de la Şimleu Silvaniei.
Deosebit de atractivă este şi oferta pentru turismul balnear în Sălaj, dată
de prezenţa apelor termominerale utilizate în scopuri terapeutice, bicarbonatate,
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durabile

cu temperaturi cuprinse între 23 - 42 °C la Băile Boghiş şi ape minerale
balneoterapeutice, sulfatate şi sulfuroase la Bizuşa Băi, precum şi în alte localităţi:
Şimleu Silvaniei, Jibou, Bobota, Meseşenii de Sus şi Zalnoc.
Nu putem să nu evidenţiem potenţialul agroturistic al judeţului, conferit
atât de diversitatea peisajului rural şi de conservarea unor tradiţii culturale locale
cât şi de faptul că Sălajul constituie un mediu optim pentru metodele agricole
organice, nepoluante, sursă a produselor etichetate ecologic, care au azi o tot mai
crescută căutare.

Astfel, bunurile patrimoniului cultural sălăjean se pot îmbina armonios cu
elementele de patrimoniu natural şi resursele sale naturale terapeutice şi
recreative, în circuite turistice culturale şi ecologice, în vederea valorificării
durabile a celor mai valoroase resurse de care Sălajul dispune.
Faptul că natura aparţine tuturor iar eforturile de a o proteja şi reabilita au
ca obiectiv suprem menţinerea unui mediu nealterat pentru generaţiile viitoare
trebuie să ne apropie în misiunea comună de a transforma protecţia naturii într-o
componentă competitivă a dezvoltării durabile.
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